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A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
1.1 A Marcali Város Önkormányzata (továbbiakban Ajánlatkérő) 

 
„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú 

Marcali Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése 
" projekt keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és 

szennyvíztisztító telep fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 
 

 szerződésre ezúton kér ajánlatokat. 
 

Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg a Felhívásban foglaltakat, a 
Dokumentáció a Felhívással együtt kezelendő.  
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. 
évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint 
ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás és a Dokumentáció (a 
továbbiakban együtt: ajánlati dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel 
kizárólagos alapjául. 
A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlati 
dokumentációban megadott műszaki előírásoknak. 
Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati 
dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és 
előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga 
után:  
 ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a 

kitűzött határidőkre, vagy 
 ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg 

az ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek. 
1.2 Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és 

benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő – a Kbt. 165. § 
(2) bekezdésében foglaltak kivételével - nem tehető felelőssé ezen költségek 
felmerüléséért, függetlenül az ajánlati eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. 

1.3 Az Ajánlattevőknek az ajánlati dokumentációban közölt információkat és 
terveket bizalmas dokumentumként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek 
semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, kivéve ha ezen harmadik fél 
készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára az építési munka egy 
részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett 
békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat. 
Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra 
felhasználni, mint az abban leírt építési munkák céljára. 

1.4 A szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. 
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2. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK RÖVID ISMERTETÉSE 
2.1 Elvégzendő munkák 

 
„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 

Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 
keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 

fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 
 
Teljes mennyiség: 
„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú 
Marcali Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése 
" projekt keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és 
szennyvíztisztító telep fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 
 
Tervezés: A teljeskörű kiviteli tervek elkészítése szakaszos tervszállítással. 
Kivitelezés: Megvalósítandó 1.800 m3/d hidraulikai (3800 m3/d csapdékos idei 
hidraulikai*) és 15.700 LE biológiai kapacitású biológiai eleveniszapos biológiai tisztító 
mű az előírt kibocsátási határértékek teljesítésével (*: a csapadékvízzel hígított 
szennyvíz záportározókba kerül leválasztásra, ahonnan száraz időben visszakerül a 
tisztítási vonalra) 
Építendő DN 200 KG-PVC csatorna összes hossza: 4724,5 m.   
Bekötések száma: 200 db. 
Építendő Ø110 KPE nyomócső hossza: 6368,0 m 
Építendő átemelők száma: 1 db 
Az iszapvonal kapacitása alkalmas legyen éves átlag 95 m3/d (0,9-01,0% sz. a. 
tartalmú) technológiai fölösiszap sűrítésére, víztelenítésére, úgy hogy az iszapvonal 
végpontján leválasztott víztelenített iszap szárazanyag-tartalma min. 22%-os legyen. 
A kivitelezés részét képezi az üzempróba és a próbaüzem szakmai irányítása. 
A kivitelezést a meglévő szennyvíztelep területén a zavartalan üzemelés biztosítása 
mellett kell végrehajtani. 
A nyers szennyvíz paraméterek : KOI 959 g/m3, BOI5 523 g/m3, TN 105 g/m3, NH4-N 
79 g/m3, TP 17 g/m3, L.A. 611 g/m3 

Tisztított víz elfolyó paraméterek : pH 6,5-8,5, KOI 50  g/m3  BOI5 15 g/m3, TN V.1 – 
XI. 15 között időszakban: 15 g/m3, XI.16-IV.30 közötti időszakban: 25 g/m3, NH3-
NH4-N 2 g/m3, TP 0,7 g/m3, L.A. 35 g/m3, Coliform szám 10 i/cm3. 
 
Nem támogatható út elszámolás nincs, az Önkormányzati utaknál kizárólag sávos 
helyreállítás történik, a rekonstrukció és az építés során is. 
A közutaknál a helyreállítás során sávosan helyreállítják az utat, és kerül rá teljes 
szélességben 2 réteg felületi réteg. 
Önkormányzati utaknál a sávos helyreállítás: 2274,9 m3 összesen (rekonstrukció és 
építés összesen), más helyreállítás nem történik. 
Állami közutaknál sávos helyreállítás: 772,2 m3 + 1544,4m2 felületi réteg 
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Állami közutaknál sávoson felüli 6177,6 m2 felületi rtg. 
13 db nem elszámolható bekötés van, amit kb 110 000 ft/db áron lehet kivitelezni, ami 
1 430 000 ft-ot jelent. 
A tartalékkeret értéke: a szerződésben foglalt nettó egy összegű ajánlati ár 
(ellenszolgáltatás) 5%-a (Kbt. 125. § (9) bek.) 
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 1.342.460.682,- Pénznem : 
HUF  
A munkákra vonatkozó részletes műszaki információkat a Dokumentáció 3. 
kötete tartalmazza. 
Az ajánlati ár bontása a csatorna építésre és a telep építésre vonatkozóan 
külön IV. kötetben került feltüntetésre. 
 

2.2 Pénzügyi fedezet 
Az építési munkák fedezetét az ajánlati felhívás III.1.2. 
pontjában meghatározott módon biztosítják.  

 
3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Közös 
ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike vegye át a 
dokumentációt. Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja 
be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. 
Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő 
ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem 
módosítható. 
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján 
érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által 
cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi 
alábbi követelménynek: 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának 
ismertetését; 

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
c) tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését 

azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi 
konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 
közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további 
Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az 
ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető 
jognyilatkozatok tekintetében; 

d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon 
bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést vagy az előleg 
igénylését követően a kifizetés megtörténhet; 

e) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy 
egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez 
szükséges munkák megvalósításáért; 
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f) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, 
teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ 
felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 

 
4. HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KONZULTÁCIÓ 

Az ajánlattételi időszakban az Ajánlatkérő az érdeklődők részére helyszíni 
bejárást tart annak érdekében, hogy Ajánlatukat a helyi viszonyok pontos 
ismeretében tehessék meg. A helyszíni bejárás időpontja és helye: az Ajánlati 
Felhívásban megadottak szerint, a konzultációra vonatkozóan. 
A részvétel költségeit (beleértve a helyszínre való kijutást) az Ajánlattevők 
maguk viselik. 
A helyszíni bejáráson való részvétel minden Ajánlattevő saját felelőssége. 
A helyszíni bejárás célja az építés helyszínének megismerése. A helyszíni 
bejárásról, amely a Kbt. 45. § (7) bekezdésének megfelelően konzultációnak 
minősül, az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a helyszíni bejárás 
napjától számított 5 napon belül megküld valamennyi ajánlattevőnek, 
valamint az ajánlattevők számára egyben hozzáférhetővé teszi. 
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B. A DOKUMENTÁCIÓ 
 
5. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA  
 
A FIDIC Piros Könyv szabályai szerint:   
 
Az Ajánlatkérési Dokumentáció a következő részekből áll: 

1. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 

Útmutató az ajánlattevőknek 

Mellékletek: 

Minősítési formanyomtatványok 

Jegyzék 

2. KÖTET: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

Szerződéses megállapodás 

Általános feltételek 

Különös feltételek 
Útmutató a változtatások, vállalkozói követelések 
kezeléséhez és a szerződés módosításához (KFF-el bővített) 

3. KÖTET: MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

1. Műszaki előírások 

2. Mellékletek 

Szabványjegyzékek 
Építési engedélyek és szakhatósági hozzájárulások  

 

4. KÖTET EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR 
Kérjük a mintatenderben szereplő szöveges rész alkalmazását is a táblázatos 
bontások mellé. 
 
5. KÖTET KÖZBESZERZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ  

Közútkezelői hozzájárulás 
Talajmechanikai szakvélemény 
Üzemeltetői nyilatkozat arról, hogy a dokumentációban szereplő 
műszaki leírásban, valamint a tervekben és az engedélyben 
foglaltakat megismerte, azokat egyetért. 

 
 
A FIDIC Sárga Könyv szabályai szerint:   
 
A Dokumentáció a következő részekből áll: 
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1. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 

Útmutató az ajánlattevőknek 

Mellékletek: 

Minősítési formanyomtatványok 

Jegyzékek 

2. KÖTET: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

Szerződéses megállapodás 

Általános feltételek 

Különös feltételek 
Útmutató a változtatások, vállalkozói követelések 
kezeléséhez és a szerződés módosításához (KFF-el bővített) 

3. KÖTET MEGRENDELŐ KÖVETELMÉNYEI  

Megrendelő követelményei  
 

Melléklet: 

Az ajánlattevő számára kötelező tervek, amelyektől 
vállalkozói javaslatában (tanulmány előterv) nem 
térhet el. 
Talajmechanikai szakvélemény 
Üzemeltetői nyilatkozat arról, hogy a megrendelői 
követelményeket megismerte és azzal egyetért. 

 

4. KÖTET EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR  
Az egyösszegű ajánlati árat táblázatos bontásban kérjük. 
 
5. KÖTET INDIKATÍV TERVDOKUMENTÁCIÓ  
Az indikatív tervektől az ajánlattevő vállalkozói javaslatában eltérhet. Az 
Indikatív tervdokumentáció (5. kötet), illetve az attól történő eltérés a jelen 
közbeszerzés tárgyául szolgáló építési szerződésnek csak vállalkozói 
javaslatként képezheti részét. 

Vízjogi Engedély 
Engedélyes tervek 
Közútkezelői hozzájárulás 

 
 
6. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
6.1 A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg, 

írásban telefax útján a dokumentáció átvétele során feltüntetett telefaxszámra. 
A kiegészítő tájékoztatás kézbesítettnek minősül, ha az ajánlattevő a kiegészítő 
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tájékoztatást telefax útján megkapta. Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás 
teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat kérhető a dokumentáció 
rendelkezésre bocsátásának helyén. 

6.2 A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A 
kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul 
visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának 
elmulasztása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő 
tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre.  

6.3 Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő 
tájékoztatások számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a 
kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott 
kiegészítő tájékoztatások az ajánlati dokumentáció részévé válnak. 

 
 
C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS 

FORMAI KÖVETELMÉNYEI 
 
7. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE 
Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza a dokumentáció valamennyi 
utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az 
Ajánlattevő nem adja meg a dokumentációban kért összes információt, vagy ha a 
benyújtott Ajánlat nem felel meg a Felhívás és a dokumentáció feltételeinek, az 
minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét 
vonja maga után.  
 
 
8. UTASÍTÁSOK A JEGYZÉKEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 
A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés részét fogják képezni a mellékletben 
felsorolt és az ajánlattevő által az alábbi utasításoknak megfelelően elkészítendő 
jegyzékek.  

1. jegyzék: Munkaszervezet 
Ábra formájában meg kell határozni a tervezett kivitelezői szervezet felépítését, 
amely világosan leírja a résztvevő felek (Megrendelő, Vállalkozó, alvállalkozók, 
Mérnök, illetve ezek személyzete) kapcsolatrendszerét. Az ábra tartalmazza az 
építési beruházás teljesítéséért felelős szakértőket (a 12. sz. minősítési 
formanyomtatvány tartalmának megfelelően), valamint a projekttel kapcsolatos 
kötelezettségeiket. 
 
2. jegyzék: Vállalkozói javaslat – a Sárga FIDIC szerinti Szennyvíztelep 
kivitelezésre vonatkozóan. 
Vállalkozói javaslatát az Ajánlattevőnek a Megrendelő Követelményeinek 
figyelembevételével kell megtennie. 
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Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói 
javaslatában - a Megrendelői Követelményekre (3. kötet) figyelemmel - eltérhet. Az 
Indikatív tervdokumentáció (5. kötet) által meghatározott, illetve az attól eltérő 
műszaki megoldás a jelen közbeszerzés tárgyául szolgáló építési szerződésnek csak 
vállalkozói javaslatként képezheti részét. Az ajánlattevőknek tehát kötelező jelleggel, 
ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot mind az indikatív terv 
választása, mind eltérő ajánlat kidolgozása esetén. Az indikatív terv választása esetén 
az ajánlattevő a dokumentációval kapott indikatív terveket csatolja be vállalkozói 
javaslatként ajánlatába.  
A vállalkozói javaslat hibáiért felelősséget az Ajánlatkérő nem vállal. Az építési 
szerződés teljesítése során ilyen indokkal az Ajánlattevő által megajánlott 
egyösszegű ajánlati árat meghaladó költsége kifizetését Ajánlattevő nem követelheti. 
 
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól 
teljes egészében vagy részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot.   
 
A fizetési, kivitelezési ütemtervek nem képezik részét a szerződésnek. A teljesítés 
előrehaladtával a kivitelezőnek folyamatosan aktualizálni kell őket, a mérnöknek 
pedig jóvá kell hagynia. 
 
„Az ajánlattevőknek tehát kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell 
vállalkozói javaslatot mind az indikatív terv választása, mind eltérő ajánlat 
kidolgozása esetén. Az indikatív terv választása esetén az ajánlattevő a 
dokumentációval kapott indikatív terveket csatolja be vállalkozói javaslatként 
ajánlatába.” 
 
Az indikatív tervtől való eltérés esetében a vállalkozói javaslatnak meg kell 
felelnie az ajánlati dokumentáció 3. kötet „Megrendelő követelményei” részben 
szereplő feltételeknek és teljesértékű ajánlat dolgozandó ki. Az Ajánlattevőnek 
igazolni kell, hogy az eltérések ellenére az ajánlata nem alacsonyabb értékű, azaz 
műszakilag legalább egyenértékű műszaki megoldást jelent a Megrendelő 
számára.  
 
A javaslat meg kell, hogy feleljen az ajánlati dokumentáció összes feltételének, 
kiemelve a munkák végső teljesítési határidejét, az elvi vízjogi engedélyben 
meghatározott - tisztított szennyvízre vonatkozó kibocsátási határértéket és ezzel 
összefüggésben az eredményfelelősséget.  
 
Az Ajánlattevőnek megfelelő részletességű adatokat kell szolgáltatnia a javaslat 
megvalósíthatóságának igazolására, valamint az elbírálhatóságának biztosítására. 
Az Ajánlattevő minden esetben fejtse ki a javasolt műszaki megoldás 
egyenértékűségét a dokumentációban foglaltakkal és csatolja az erre vonatkozó 
igazolásokat, számításokat.  
Az indikatív tervtől való eltérés esetében az Ajánlattevő viseli az ajánlatához 
kapcsolódó valamennyi többlet követelményt, ami jelenthet hatósági többlet 
előírásokat. 
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Az ajánlati tervnek minimálisan tartalmaznia kell az alábbiakat: 
 

 Műszaki leírás 
A műszaki leírás tartalmazza a szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológia 
leírását, a részletes technológiai számításokat, részletes leírást a működésről, a 
műtárgyakról, építményekről, gépészetről, energiaellátásról, műszerezésről, 
folyamatirányításról, valamint bemutatja a bűzkibocsátás és a zajterhelés 
csökkentésére tett intézkedéseket.  
 
A műszaki leírás határozza meg a mély- és magasépítési létesítmények méreteit, a 
gépészeti és egyéb berendezések, műszerek gyártóját, típusát, műszaki paramétereit, 
a felhasználásra kerülő anyagokat, azok minőségét és a korrózióvédelem módját.  
 

 Tervmellékletek (legalább a következők): 
- az általános elrendezési helyszínrajz, 
- a szennyvíz- és az iszapkezelés létesítményeinek részletes helyszínrajza, 
- a szennyvíz- és az iszapkezelés blokksémája, működési hossz-szelvénye*, 
- a szennyvíztisztítás hidraulikai hossz-szelvénye*, 
- műszerezett folyamatábra*, 

A *megjelölt munkarészek adott esetben egy tervrajzon szerepeltethetők! 
- a fő technológiai egységek vázlattervei, gépészeti elrendezési tervei,  
- épületek vázlattervei 

 
 
9. AZ AJÁNLAT NYELVE 
Az Ajánlattevő által kidolgozott Ajánlat (minden mellékletével, és csatolt 
dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az 
ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a 
magyar. 
 
10. KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK ÉS AZ AJÁNLAT 

RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, 
NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 

 

10.1  A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.  
 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék  
Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva 

 

Felolvasólap (1 sz. minősítési formanyomtatvány)  

Ajánlati nyilatkozat (2. sz. minősítési formanyomtatvány)  
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 Oldalszám 

Ajánlati nyilatkozat függeléke (3. sz. minősítési formanyomtatvány)  

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása (4. vagy 5. sz. 
minősítési formanyomtatvány vagy a befizetés igazolása) 

 

Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok 
 

Cégkivonat  
Abban az esetben nyújtandó be, amennyiben az abban foglalt adatok 
eltérnek az ajánlatkérő rendelkezésére álló ingyenes nyilvános 
elektronikus adatbázisokban fellelhető adatoktól.  

 

Aláírási címpéldány(ok)  
Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő 
nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére 
jogosult személy írta alá.  
Közjegyző által hitelesített eredeti példány vagy egyszerű másolat.  
Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is csatolandó. 
Közjegyző által hitelesített eredeti példány vagy egyszerű másolat.  

 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra 
tekintettel aláírt hatályos megállapodása  

 

Ajánlattevő nyilatkozata  (6. sz. minősítési formanyomtatvány) 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés f), i) pontjaiban, valamint az 57. § (1) bekezdés 
a)-c) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében, valamint 
abban a tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a 
Kbt. 56. § (1) bekezdésében és az 57.§ (1) bekezdésében meghatározott 
kizáró okok. Az 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott 
kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is benyújtható. 

 

Ajánlattevő nyilatkozata (7. sz. minősítési formanyomtatvány) 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában, valamint az 56. § (2) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok tekintetében. 
Eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat  

 

Adóhatóság igazolása  
vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása, amennyiben 
nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban a Kbt. 56.§ (1) bekezdés e) 
pontja tekintetében 
Eredeti vagy egyszerű másolat 
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 Oldalszám 

Vámhatóság igazolása 
vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása, amennyiben 
nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban a Kbt. 56.§ (1) bekezdés e) 
pontja tekintetében 
Eredeti vagy egyszerű másolat 

Hatósági erkölcsi bizonyítvány természetes személy esetén a Kbt. 56.(1) 
bekezdés h) pontja tekintetében 

Eredeti vagy egyszerű másolat 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti, 
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplésről 
igazolás 

Eredeti vagy egyszerű másolat 

Ajánlattevő nyilatkozata (8. sz. minősítési formanyomtatvány) 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában, az 56. § (2) bekezdésében, 
valamint az 57.§ (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró 
okok tekintetében. 
Eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat  

Ajánlattevő nyilatkozata (9. sz. minősítési formanyomtatvány) 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-e), f), h), i), kb) pontjaiban, valamint az 57. 
§ (1) bekezdés a)-c) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok 
tekintetében (amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem 
bocsát ki ezen kizáró okok tekintetében kivonatot vagy igazolást), 
valamint abban a tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem 
állnak fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és az 57.§ (1) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok. Az 57.§ (1) bekezdésben meghatározott 
kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is benyújtható. 

Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a pénzügyi és gazdasági 
alkalmasság igazolására  
Számlavezető pénzügyi intézményektől származó nyilatkozatok 

Éves beszámolók 
Az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 14.§ (1) bekezdés b) pontja 
tekintetében, amennyiben az ott leírtaknak megfelelően szükséges. 

Nyilatkozat (10. sz. minősítési formanyomtatvány) 
Az árbevétel arányos üzemi/üzleti tevékenység és mérleg szerinti 
eredményéről az eljárást megindító felhívásban meghatározottak 
szerint a Kr. 14.§ (1) bekezdés b) pontja tekintetében. 

Nyilatkozat (11. sz. minősítési formanyomtatvány) 
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 Oldalszám 
A nettó árbevételről az eljárást megindító felhívásban 
meghatározottak szerint a Kr. 14.§ (1) bekezdés c) pontja tekintetében. 

Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a műszaki, ill. szakmai 
alkalmasság igazolására 

Nyilatkozat, illetve igazolások (12. sz. minősítési formanyomtatvány) 
a Kr. 15.§ (2) a) tekintetében a 16. § (3) bekezdése szerint 

Nyilatkozat (13. sz. minősítési formanyomtatvány) 
a Kr. 15.§ (2) bekezdés e) pontja tekintetében 

Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat (13. sz. minősítési 
formanyomtatvány) 

Igazolás a felelős műszaki vezetői/tervezői névjegyzékbe való felvételről  

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt eszközökről és berendezésekről 
(14. sz. minősítési formanyomtatvány)  

a Kr. 15. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében 

Nyilatkozat az előző évi átlagos statisztikai állományi létszámát és vezető 
tisztségviselőinek létszámáról 
(15. sz. minősítési formanyomtatvány)  

a Kr. 15. § (2) bekezdés d) pontja tekintetében 

A Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén a kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó 
nyilatkozata (16. sz. minősítési formanyomtatvány) 
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) szerinti nyilatkozat az erőforrások 
rendelkezésre állásáról (17. sz. minősítési formanyomtatvány) 

Egyéb dokumentumok  

Munkaszervezet 
1. számú jegyzék szerint 

 

Vállalkozó javaslata (tanulmány előterve) 
2. számú jegyzék szerint 

Egyösszegű Ajánlati Ár kötet kitöltve 
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásról (18. sz. formanyomtatvány) 
 

 

10.2 Az ajánlatban a minőségi formanyomtatványok és jegyzékek tekintetében a 
mintákkal tartalmilag egyező dokumentumokat kell benyújtani. 

10.3  Ajánlattevő köteles a dokumentáció követelményeivel teljes mértékben 
összhangban lévő Ajánlatot benyújtani. 
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AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, 
NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 

 
- Felolvasólap 
- Az ajánlati biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásnak 

igazolása. 
- Igazolások a kizáró okok fenn nem állásáról, 
- Az utolsó három számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtása. 

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat 
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a 
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az 
ajánlatban nem szükséges. 

- Nyilatkozat az előző legfeljebb háromévi a közbeszerzés tárgyának 
árbevételéről a felhívásban előírtak szerint. 

- Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok. 
- Az előző öt év legjelentősebb referenciáinak ismertetése és igazolása a 

felhívásban előírtak szerint. 
- A szakembereknek (szervezeteknek) bemutatása, akiket be kíván vonni a 

teljesítésbe, és ezen személyekre vonatkozó igazolás(ok), dokumentum(ok) 
csatolása a felhívásban és a dokumentációban előírtak szerint. 

- A szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközeinek, 
berendezéseinek, illetőleg műszaki felszereltségének leírása. 

- A felhívás feladását megelőző naptári évre vonatkozóan az éves átlagos 
statisztikai állományi létszámáról készült kimutatás. 

- Független szervezet által tanúsított környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszer vagy, európai vagy nemzetközi környezetvédelmi vezetési szabvány 
alapján igazolt környezetbiztosítási-környezetirányítási rendszer (EMAS, ISO 
14000-es sorozat), vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett 
szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, vagy egyenértékű 
környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékai. 

- Konzorciális szerződés (amennyiben releváns) 
- Nyilatkozat az alkalmazott átszámítási árfolyam tárgyban (amennyiben ez 

releváns). 
- Az alkalmassággal kapcsolatos feltételek Ajánlattevői bemutatása: 

Az Ajánlattevő ajánlatában csatoljon összefoglaló táblázatot, melyet cégszerű 
nyilatkozatként tesz meg arról, hogy az alkalmassági feltétel mely pontjának 
melyik referenciájával (referenciáival) felel meg. 

- Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más 
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a 
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg 
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 
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alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy 
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

- Az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni. 

- Csatolni kell az ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó(k), alkalmasság 
igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) 
jogosult azon személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű 
okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) 
másolatban, akik az ajánlatot jegyzik. Amennyiben az előzőekben felsoroltak a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére 
munkavállalójukat képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell 
ezen meghatalmazás eredeti példányát is. 

- Abban az esetben, ha a cégkivonat a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem 
érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és 
kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártánál 
60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata. Amennyiben a 
cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a benyújtott 
változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példányát is csatolandó. Egyéni 
vállalkozó esetében csatolandó a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata. 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60.§ (3) bekezdése), és nyilatkoznia kell 
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60.§ (5) 
bekezdése). 

- Indikatív műszaki ütemterv. 
- Indikatív pénzügyi ütemterv. 
- Vállalkozó javaslata (Ajánlati terv) a telep vonatkozásában. 
- 4. kötet szerinti Ajánlati ár bontása. 
- Nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról. 
- Nyilatkozat arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes egészében vagy 

részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot az ajánlattevő. 
- Tartalomjegyzék 
- ISO 9001 minőségirányítási rendszer vagy azzal egyenértékű rendszer és MSZ 

28001:2008 (OHSAS 18001) Munkahelyi egészségvédelem és biztonsági 
irányítási rendszer vagy azzal egyenértékű rendszer érvényes tanúsítványa. 
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11. AZ EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR (SZERZŐDÉSES ÁR) ÉS A 
SZERZŐDÉS ELFOGADOTT VÉGÖSSZEGE 

11.1 A Szerződés Elfogadott Végösszege az Egyösszegű Ajánlati Ár és a 
Tartalékkeret összege. Az Egyösszegű Ajánlati Árat (Szerződéses Ár) úgy kell 
tekinteni, hogy az, a Dokumentációban meghatározott építési munkák 
elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem változtatható meg semmilyen alapon 
a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve azon eseteket, 
amikor a Mérnök a tartalékkeret terhére rendel el Változtatást (FIDIC 13.) 
vagy hagy jóvá Vállalkozói Követelést (FIDIC 20.1) a Megrendelőnek - a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv-re figyelemmel - adott 
hozzájárulásával. 

11.2 Az Egyösszegű Ajánlati Árat forintban kell megadni. 
11.3 Ha az ajánlattevő által megadott bármely összeg számokkal megadott összege 

és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor az többváltozatú 
ajánlatnak minősülhet és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés 
feltételeit, a vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a 
szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.  

 
12. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 
12.1 Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, 

melynek összege: 10.000.000,- Ft azaz tíz-millió forint. 
12.2 Ajánlatkérő az Ajánlati Biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint utalja, 

illetve adja vissza az eredeti bankgarancia-nyilatkozat, vagy a biztosító által 
kiállított kötelezvény visszaszolgáltatásával.  

12.3 Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető az ajánlati felhívásban megadott módokon.  
12.4 Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat 

benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a 
befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési 
értesítő bank által hitelesített példányát), a bankgarancia-nyilatkozat vagy a 
kötelezvény eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát az ajánlathoz 
csatolni kell.  

12.5 A nyertes ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség ideje alatt, 
legalább a szerződés megkötéséig fenn kell tartania. Amennyiben az ajánlati 
biztosíték a fenti időpontig nem érvényes, úgy az ajánlatkérő az ajánlatot 
érvénytelenné nyilvánítja. 

 
13. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT 

Többváltozatú ajánlat nem adható. 
 

14. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 
14.1 A minősítési formanyomtatványok minden pontját ki kell tölteni, szükség 

esetén pótlapokat is lehet mellékelni. Ha egy formanyomtatvány nem 
vonatkozik az Ajánlattevőre, akkor az Ajánlati dokumentáció Kötelező 
tartalomjegyzékében az oldalszám helyén az alábbi szöveget kérjük 
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feltüntetni: “Nem vonatkozik (ránk)” A minősítési formanyomtatványok 
aláírója felelős azért, hogy az összes állítás a valóságnak megfelel.  

14.2 Az Ajánlattevőnek egy eredeti példányban kell elkészítenie az ajánlatot. Az 
eredeti ajánlatot beszkennelve 1 példányban CD/DVD lemezen PDF 
formátumban is be kell nyújtani. 
 

15. AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE 
15.1 A nem elektronikusa benyújtott Ajánlatokat zárt, sérülésmentes és 

sérülésmentesen megbonthatatlan csomagolásban kell benyújtani.  
Az Ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni 

 
„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú 

Marcali Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése 
" projekt keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és 

szennyvíztisztító telep fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján„ 
Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárása megkezdése előtt!” 

 

 
15.2 Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az 

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott Ajánlat elkeveredéséért és idő 
előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt felbontott Ajánlatot érvénytelenné 
minősítik. 

 
16. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE 
16.1 Ajánlatot csak azok az Ajánlattevők nyújthatnak be, akik hivatalosan átvették 

a dokumentációt. (Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, 
ha az ajánlattevők egyike veszi át a dokumentációt). Az Ajánlatokat 
személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani a felhívásban 
megadott időpontig az ott megadott címre. A postai kézbesítés esetleges 
késedelmével kapcsolatos kockázatokat az Ajánlattevő viseli. 

16.2 Az Ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérő által 
kinevezett, vagy meghatalmazott személy ír alá. 

 
17. Formai követelmények  
17.1 Az ajánlatnak a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék 

szerint kell felépülnie, valamint az ott meghatározott dokumentumokat kell 
tartalmaznia. 

17.2 Az ajánlat fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI”” feliratnak. 

17.3 Az ajánlattevő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő(k)re (amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok, 
igazolások jól elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az ajánlatban. 
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17.4 Amennyiben az ajánlat egy példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen 
jelölni kell. 

17.5 Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani 
kell a következőket: 

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki 
nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 

- a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek a következő pontban felsorolt 
adatok. 

17.6 Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és 
feliratokat: 

- az ajánlatkérő nevét, címét; 
- az ajánlattevő nevét, címét;- a következő feliratot: „AJÁNLAT - <Projekt 

megnevezése – Szerződés megnevezése>”; 
- a következő feliratot: „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárása 

megkezdése előtt!”     

17.7 Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció átvételét igazoló iratnak, valamint 
a kiegészítések átvételéről szóló nyilatkozatnak.  

 
D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 

 
18. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL 
Az Ajánlatkérő az Ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja 
fel a felhívásban megadott időpontban, az ott megadott címen. 
Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdés rendelkezése értelmében részt vehet 
az ajánlatkérő, az ajánlattevők, az általuk meghívott személyek, valamint – a Kbt. 62. 
§ (2) bekezdése alapján – a közreműködő szervezet (EK) képviselői, valamint az NFÜ 
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) képviselői. 
 
19. AZ AJÁNLATOK MÓDOSÍTÁSA ÉS VISSZAVONÁSA 
19.1 Az Ajánlattevő a Kbt. 60. § (7) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő 

lejártáig módosíthatja Ajánlatát. Módosított Ajánlat benyújtásakor a 17. 
pontban közölt feliratot ki kell egészíteni „Módosított Ajánlat” felirattal. 

19.2. A Kbt. 60. § (8) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően a 
benyújtott Ajánlatok az Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatóak. 

19.3. A Kbt. 67. § (2) bekezdés alapján a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás 
nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az 
ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére megküldeni, megjelölve a 
határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 

 A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban vagy részvételi 
 jelentkezésben szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet – csak 
 arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az 
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 ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a 
 jogszabályok előírásainak.  

 A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban 
vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként 
megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló 
eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek 
minősíthető. 

 
20. AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYTELENSÉGE 

 
 Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 
 
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, 
illetve részvételi jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §]; 
c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták; 
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés 
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő 
által előírt formai követelményeit; 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha: 
a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §]; 
b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan 
aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §]; 
c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre 
nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 

 

21. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 
 

Az ajánlatok elbírálása: Az összességében legelőnyösebb ajánlat szerint. 
 
A Kbt. 71.§ (2) b) bekezdése értelmében az összességében legelőnyösebb 
ajánlat elvén belül az értékelési szempontok az alábbiak: 

 

1. Részszempont 2. Adható pontszám 
alsó és felső határa 

3. Súlyszám 

1. Egyösszegű Ajánlati ár (nettó Ft) 1-100 18 
2. Jótállás időtartama (hónap) 1-100 4 
3. Vállalt késedelmi kötbér napi mértéke 
(Ft/nap) (minimálisan 500.000,- 
Ft/késedelmes nap, max 5. millió 

1-100 4 
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forint/nap) 
4. A megvalósítandó szennyvíztisztító 
telepre vonatkozó szakmai ajánlat 

1-100 3 

4.1 Elektromos energiafogyasztás (kWh/d) 1-100 1 
4.2 Vegyszerfogyasztás (kg/d) 1-100 1 
4.3 Képződött víztelenített iszapmennyiség 
(m3/d) 

1-100 1 

 
A pontszámok 1-100 pontig terjednek minden részszempont esetében 
 
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti 
pontszámot:  

 
 
1. Egyösszegű Ajánlati ár (nettó Ft)  

 
Az értékelés az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója 
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható 
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 
1.) III. A. 1.) ba) pontban meghatározott fordított arányosítás elvével végzi az 
ajánlatkérő, azaz a legjobb (legolcsóbb nettó ajánlati ár) megajánlás kapja a 
maximális pontszámot (felső ponthatár) a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 
pontszámokat. Az adott részszempontra adott pontok számát megszorozzuk a 
mellé rendelt súlyszámmal, és ezek összege adja meg az Ajánlattevő által elért 
összesített pontszámot, a kerekítés minden esetben két tizedesjegyig történik. 
Képletben:  

1. részszempont 
tekintetében 

P= 
Xlegjobb 
Xvizsgált 

*( Pmax- Pmin)+ Pmin 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
2. Jótállás időtartama (hónap) 

 
A 12 hónapot vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap; a 48 vagy annál több hónapot 
vállaló Ajánlattevő a maximális 100 pontot kapja. A 12 és 48 hónap közötti 
vállalásokért a pontok kiosztása arányosítással történik az alábbi képlet szerint: 
(Ajánlattevő által 12 hónapon felül, de 48 hónap alatt vállalt hónapok 
száma/36) × 99 + 1 
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A 12 hónap alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után a Kbt. 
74. § (1) e) pontja alapján. 
Ajánlattevőt a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított minimum 12 
maximum 48 hónap jótállási, és a jogszabályokban meghatározott szavatossági 
kötelezettség terheli. 
 
20.2.2. A jótállási idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a 
Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul 
intézkedni, 5 munkanapon belül felvonulni, a hibát, hiányosságot 
megszüntetni, illetve kijavítani. 
 
20.2.3. Amennyiben Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem 
időben teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, 
a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és 
költségére megszüntetni, illetve kijavítani és a jótállást igénybe venni. 

 
 

3. Késedelmi kötbér napi mértéke (nettó Ft/nap) 
 

Az 500.000 Ft/nap mértéket vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap; az 5.000.000 
Ft/nap vagy annál nagyobb mértékű kötbért vállaló Ajánlattevő a maximális 
100 pontot kapja. Az 500.000 és 5.000.000 Ft/nap közötti vállalásokért a pontok 
kiosztása arányosítással történik az alábbi képlet szerint: 
(Ajánlattevő által 500.000 Ft/nap mértéken felül, de 5.000.000 Ft/napmérték 
alatt vállalt késedelmi kötbér mértéke/4.500.000) × 99 + 1 

 
 

4. A megvalósítandó szennyvíztisztító telepre vonatkozó szakmai ajánlat 
 

Ajánlatadó három részszempontra kell, ajánlatot adjon. Ajánlatkérő a 
legkedvezőbb vállalásra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan 
számolja ki a pontszámokat a következő képlet szerint: 
  

 P= 
Xlegjobb 
Xvizsgált 

*( Pmax- Pmin)+ Pmin 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
 

4.1. Elektromos energiafogyasztás (kWh/d)  
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Az Ajánlatadó mutassa be a megvalósítandó létesítmény egy napi technológiai 
elektromos energia igényét. Az ezzel kapcsolatos alátámasztó számításokat a 
Szakmai Ajánlat Műszaki Leírása Technológiai Számítások munkarészében 
kell bemutatni, a következők alapul vételével: 

 szennyvízhozam: teljes terhelésre; 
 nyers szennyvíz koncentrációk a Dokumentáció Megrendelői Követelmények 

III. kötete szerint; 
 előírt tisztított szennyvízminőség a Dokumentáció Megrendelői 

Követelmények III. kötete szerint; 
 a megajánlásoknak összhangban kell lenniük az Ajánlat Felhívás és az Ajánlati 

Dokumentáció minden előírásával; 
 A számításokat az Ajánlatkérő ellenőrzi, amennyiben bármely megajánlást 

kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékel, a Kbt. 86.§-a szerint fog eljárni. 
Az Ajánlattevőnek az elektromos energiafogyasztásba csak a szennyvíz és 
iszapkezelés technológiai fogyasztóit kell beszámítani, a szennyvíztelep 
üzemviteli épületének és térvilágításának elektromos fogyasztását nem kell 
figyelembe venni. Az elektromos energiafogyasztást gépenként kell bemutatni 
a Táblázatok munkarész „Tervezett elektromos gépek felsorolása” 
táblázatban, az ott megadott módon. Az egy napi elektromos energia 
fogyasztás az előbb hivatkozott táblázat „Napi fogyasztás” oszlopának 
összegéből kell adódjon. 
 
A levegőztetés számítását a Műszaki Leírás, Technológiai Számítások 
munkarészében részletesen be kell mutatni a napi oxigénigény, órai csúcs 
oxigén igény, az ezekhez tartozó levegő mennyiségek, az ehhez alkalmazott 
fúvó munkapontok és energiafogyasztások meghatározásával. A 
számításokban a szennyvízhőmérsékletet T = 18 C°, az alfa tényezőt 0,7 
értékkel kell figyelembe venni. 
A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
 
 

4.2. Vegyszerfogyasztás (kg/d)  
 
A napi vegyszerfogyasztás meghatározásánál meg kell adni az adagolni 
tervezett vegyszer hatóanyag mennyiségét (polieketrolit, FeIII, illetve egyéb 
ezen felül szükségesnek ítélt vegyszerek) kg/d értékben. A fertőtlenítés 
esetleges vegyszerszükségletét nem kell figyelembe venni. A számítás alapját 
képező szennyvízmennyiség és minőség az elektromos energiafogyasztásnál 
megadottakkal azonos. Az ezzel kapcsolatos alátámasztó számításokat a 
Szakmai Ajánlat Műszaki Leírása Technológiai Számítások munkarészében 
kell bemutatni. 
A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
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4.3. Képződött víztelenített iszapmennyiség (m3/d) 
 

Az Ajánlattevőnek meg kell adnia az ajánlott műszaki megoldás által termelt, 
napi víztelenített iszapmennyiséget szárazanyag tartalomban (%), 
szárazanyagban (t sz.a./d), illetve végső soron mennyiségben (m3/d). A 
számítás alapját képező szennyvízmennyiség és minőség az elektromos 
energiafogyasztásnál megadottakkal azonos. Az ezzel kapcsolatos alátámasztó 
számításokat a Szakmai Ajánlat Műszaki Leírás Technológiai Számítások 
munkarészében kell bemutatni. 
A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 

 
 
22. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 
Az ajánlatkérő az eredmény kihirdetését követően az ajánlati felhívásban megjelölt – 
vagy az eljárás során esetleg módosított - időpontban kíván szerződést kötni a 
nyertesként kihirdetett ajánlattevővel. 
 
Az ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a Kbt. 124. § (4) 
bekezdésének megfelelően fogja megkötni a szerződést. 
 
Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének 
kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően – általa előre nem látható és 
elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés 
megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 
 
 
23. KAPCSOLATTARTÁS 
Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az 
ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike 
vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában 
a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a 
sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös 
ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek 
tekintendő.  
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell 
az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti 
példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg 
adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 
Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi 
dokumentumot kizárólag postai úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás 
bármely szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum 
csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai 
úton megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az 
ajánlatkérő kézhez kapja. 
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Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött 
bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi 
figyelembe, ha:  

a dokumentum:  
- az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 
- az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  
- közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti 

képviselőjének; vagy 
- az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen 

meghatalmazott személy  
aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 

 
A projektben részt vevő egyéb szervezetek bemutatása és a kapcsolódó szerződések: 
 
A PIU szervezetnek részt kell vennie a kooperációkon. Projectmanagger cég 
feladata a project koordinálása, közbeszerzési, pénzügyi, műszaki és a monitoring 
feladatok megvalósításáért felelős munkatársak összehangolása. 
A PR tevékenységet biztosító szervezet feladata az RMT kommunikációs tervében 
meghatározottak elvégzése. Ebből kiemelten: sajtótájékoztató Projectindításról, B 
típusú elhelyezése, lakosság tájékoztatása , záró rendezvény szervezése, D típusú 
tábla elhelyezése. 
 
A tárgyi projekt megvalósításában az alábbi vállalkozók vesznek részt: - 
 
A Vállalkozó feladata, hogy az ünnepélyes nyitórendezvényen (alapcső letétel) részt 
vegyen, a szervezett lakossági fórumokon megjelenjen és felmerülő lakossági, 
műszaki kérdésekre választ adjon. 
 
 
24. TÁJÉKOZTATÁS 
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére 
és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: 
A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében 

 Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 
Igazgatóság: 1106 Budapest, Fehér út 10., levélcím: 1476 
Budapest, Pf. 75., tel:  06-1-433-0400, fax: 06-1-433-0455, zöld szám: 
06-80-204-292, a területi kirendeltségek elérhetősége a 
www.ommf.gov.hu internet-címen található  

 ÁNTSZ: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 
839. tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, 
a megyei és városi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-
címen található 
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 MBFH: H-1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Tel.: +36-1-301-2900. 
Fax: +36-1-301-2903, a területileg illetékes bányakapitányságok 
elérhetősége a www.ommf.hu internet-címen található 

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
telefon: 06-1-428-5100, www.nav.gov.hu  

 Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség: H-1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-
1-224-91-00, Fax: +36-1-224-92-62. 
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MELLÉKLETEK 
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MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK 
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1. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 
 

Felolvasólap 
 
1. 

Ajánlattevő neve1
P:  

Kapcsolattartó neve:  

Ajánlattevő címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

2. Az ajánlat tárgya  
„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 
Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 
keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 
fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján” 
 
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): …………… Ft, azaz …………… 
forint 

2. Jótállás időtartama (hónap): … hónap 

3. Vállalt késedelmi kötbér napi mértéke (nettó 
Ft/nap) (minimálisan 500.000,- Ft/késedelmes 
nap, max 5. millió forint/nap): 

….Ft/ késedelmes nap 

4. A megvalósítandó szennyvíztisztító telepre 
vonatkozó szakmai ajánlat:  

4.1. Elektromos energiafogyasztás (kWh/d)  

4.2. Vegyszerfogyasztás (kg/d) 
 

 

                                                 
1PT Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt, 
továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, 
faxszámát. 
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4.3. Képződött víztelenített iszapmennyiség 
(m3/d)  

 
Kelt: 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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2.  SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 
 

AJÁNLATI ÉS TELJESSÉGI NYILATKOZAT2 
 

„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 
Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 
keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító 

telep fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján” 
 

 Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló Ajánlattevő  

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe 

Közös Ajánlattevők 
neve: 

 

Vezető  

Tag 1*  

Tag 2*  

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának 
megfelelően, szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a 
táblázatnak a szempontjából. 

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY3 
 

Név  

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
 
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, 
hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a 

                                                 
2 Közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők külön-külön nyilatkozzák le az 1-9 pontban rögzített releváns nyilatkozatokat és egy, 
valamennyi közös Ajánlattevő által cégszerűen aláírt ajánlattételi nyilatkozatot csatoljanak a Közös Ajánlattevők, mely valamennyi Közös 
ajánlattevőre vonatkozóan tartalmazza a releváns nyilatkozatokat. 
3 A kapcsolattartóként feltűntetett személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők mindegyike 
vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra vagy 
email címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők részére joghatályosan 
kézbesítettnek tekintendő. 
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szerződést megkötjük és a munkát a közbeszerzési dokumentációban és az 
ajánlatunkban lefektetettek szerint az alábbi összeg erejéig szerződésszerűen 
teljesítjük:  

 

 nettó Ft 

Egyösszegű Ajánlati Árból a támogatható 
tevékenységek összes elszámolható költsége 
(az elszámolható beruházási elemekre): 

… Ft, azaz …… forint  

Egyösszegű Ajánlati Árból az összes nem 
elszámolható költség (a nem elszámolható 
beruházási elemekre): 

… Ft, azaz …… forint  

Tartalékkeret (egyösszegű ajánlati ár 5%-a):  

Egyösszegű Ajánlati Ár (elszámolható + nem 
elszámolható) + Tartalékkeret: 

… Ft, azaz …… forint  

 
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami 

ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, 
akkor az ajánlatunk érvénytelen. 
 

3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az 
ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a 
szerződéskötés alapjául. 
 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést 
teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

 
5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők 

személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján 
megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a 
közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind 
az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 

 
6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést 

kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során 
rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel 
arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

 
7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 

tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozót 
kívánunk igénybe venni: 
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A közbeszerzés azon munkarészei, tevékenységei, amelyek 
elvégzésére alvállalkozó igénybevételére kerül sor 

 

 

 
8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés 

teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi 
alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a 
közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozó közreműködik: 

A közbeszerzés 
értékének 10%-át 

meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt 

alvállalkozó(megnevezés 
és székhely) 

A közbeszerzés azon része, 
amellyel összefüggésben a 

közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben szerződést 

fog kötni 

A teljesítés 
aránya (%) 

   

   

 
9. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez 

az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: 

 Kapacitást 
rendelkezésre 

bocsátó szervezet 

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a 
kapacitást nyújtó szervezet erőforrására 

támaszkodik 

  

  

 
10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak4 minősül / nem 
tartozunk a törvény hatálya alá.  
 

11. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe 
vettük a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés 
helyén hatályos kötelezettségeket amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelni. 

 
12. Kijelentjük, hogy az ajánlati nyilatkozat függeléke az ajánlati nyilatkozatunk 

részét képezi. 
 

                                                 
4 A nem kívánt szöveg törlendő! 
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13. Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a Dokumentációt, és az 
abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem 
közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó 
előzetes írásos hozzájárulása nélkül. 

 
14. Kijelentjük, hogy amennyiben a felhívásban előírt szakemberekre vonatkozóan 

regisztráció szükséges valamely kamarai nyilvántartásban, az ajánlatban 
megjelölt szakemberek tekintetében nyertességünk esetén gondoskodunk a 
regisztráció megtörténtéről. Tudomásul vesszük, hogy a szükséges szakemberek 
kamarai regisztrációjának elmaradása részünkről a szerződéskötéstől való 
visszalépést jelenti, a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, és Ajánlatkérő jogosulttá 
válik a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel megkötni 
a jelen a szerződést. 
 

 
Kelt: 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 
 

 

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a 
nyilatkozatot megtenni. 
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3. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 

 
Ajánlati nyilatkozat függeléke 

Szennyvízcsatorna hálózat 
 

„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 
Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 

keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 
fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 

 
Projekt kód: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 

FIDIC PIROS KÖNYV 
 

Alcikkely (Szerződéses Feltételek) 

Megnevezés: Alcikkely: Adat: 

Megrendelő megnevezése és címe 1.1.2.2 és  

1.3 

Marcali Város Önkormányzata 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11 

Vállalkozó megnevezése és címe 1.1.2.3 és  

1.3 

…………… 

……………* 

Mérnök megnevezése és címe 1.1.2.4 és  

1.3 

…………… 

…………… 

Megvalósítás időtartama a telep és a 
csatorna kivitelezésre együttesen 

1.1.3.3 19* hónap 

Jótállási időszak  1.1.3.7 ……………* hónap 

Elektronikus kommunikáció 
rendszerei  

1.3 telefax 

Mértékadó jog 1.4 A Magyarország területén érvényben 
lévő jogszabályok 

Mértékadó nyelv  1.4 magyar 

Kommunikáció nyelve  

A Helyszín birtokba vehetőségének 
időpontja 

1.4 

2.1 

Magyar 

10 nappal a Kezdési Időpontot 
követően 

A Teljesítési Biztosíték összege  4.2 A Szerződéses Ár 5 %-a olyan 
pénznemben, ahogyan a Szerződéses 
Ár fizetendő 

Rendes munkaidő  6.5 A normál munkaidőt a Vállalkozó 
határozza meg a Különös Feltételekben 
részletezett korlátozások 
figyelembevételével 

Az előre nem látható hibák, 5.1 ……nap 
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Megnevezés: Alcikkely: Adat: 

mulasztások és hiányosságok 
értesítésének időszaka a Megrendelő 
Követelményeiben 

Késedelmi kötbér mértéke  8.7 és  

14.15 (b) 

Ajánlattevők ajánlása szerint, 

Késedelmi kötbér összegének felső 
határa  

8.7 90 napi tétel 

Közbenső kimutatások minimális 
értéke 

14.6 A Szerződéses Ár 10 %-a 

Kifizetés pénzneme  14.15 magyar forint 

Biztosítás benyújtásának határidejei: 

(a) a biztosítás megkötésének 
igazolása  

(b) a vonatkozó kötvények  

 

18.1 

 

18.1 

 

A szerződéskötés időpontjában 

 

28 nap a szerződés hatályba lépésétől 

Harmadik fél biztosítás minimális 
összege  

18.3 legalább 30 millió forint 
káreseményenként és legalább 150 
millió forint évente 

Döntőbizottság tagjainak száma 20.2 egy fő 

Döntőbizottság tagjának kinevezése 
(ha nem egyetértésen alapul) 

20.3 Magyar Tanácsadó Mérnökök és 
Építészek Szövetségének (TMSZ) 
elnöke 

(Ha Szakaszok vannak) A Szakaszok meghatározása 

Meghatározás (1.1.5.6. 
Alcikkely) 

Megvalósítás 
időtartama (1.1.3.3. 
Alcikkely) 

Késedelmi kötbér napi 
mértéke (8.7. Alcikkely) 

Műszaki átadás-átvétel * * 

Próbaüzem megkezdése  * * 

Végleges Létesítményre 
vonatkozó műszaki átadás-
átvételi eljárás 

* * 

 
* Az Ajánlattevő tölti ki. A Megvalósítás időtartama és a Jótállási időszak esetében 
csak akkor, ha ezek részszempontok. 
 
Kelt: 
 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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3. SZ. MINŐSÍTÉSI 

FORMANYOMTATVÁNY 
 

Ajánlati nyilatkozat függeléke 
Szennyvíztisztító telep 

 
 

„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 
Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 

keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 
fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 

 
Projekt kód: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 

FIDIC SÁRGA KÖNYV 
 

Alcikkely (Szerződéses Feltételek) 

Megnevezés: Alcikkely: Adat: 

Megrendelő megnevezése és címe 1.1.2.2 és  

1.3 

Marcali Város Önkormányzata 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Vállalkozó megnevezése és címe 1.1.2.3 és  

1.3 

…………… 

……………* 

Mérnök megnevezése és címe 1.1.2.4 és  

1.3 

…………… 

…………… 

Megvalósítás időtartama a telep és a 
csatorna kivitelezésre összesen 

1.1.3.3 19* hónap 

Jótállási időszak  1.1.3.7 ……………* hónap 

Elektronikus kommunikáció 
rendszerei  

1.3 telefax 

Mértékadó jog 1.4 A Magyarország területén érvényben 
lévő jogszabályok 

Mértékadó nyelv  1.4 magyar 

Kommunikáció nyelve  

A Helyszín birtokba vehetőségének 
időpontja 

1.4 

2.1 

Magyar 

10 nappal a Kezdési Időpontot 
követően 

A Teljesítési Biztosíték összege  

 

 

Az előre nem látható hibák, 
mulasztások és hiányosságok 
értesítésének időszaka a Megrendelő 

4.2 

 

 

5.1 

A Szerződéses Ár 5 %-a olyan 
pénznemben, ahogyan a Szerződéses 
Ár fizetendő 

28 nap 
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Megnevezés: Alcikkely: Adat: 

Követelményeiben 

 

 

Rendes munkaidő  6.5 A normál munkaidőt a Vállalkozó 
határozza meg a Különös Feltételekben 
részletezett korlátozások 
figyelembevételével 

Késedelmi kötbér mértéke  8.7 és  

14.15 (b) 

Ajánlattevők ajánlása szerint 

Késedelmi kötbér összegének felső 
határa  

8.7 90 napi tétel 

Közbenső kimutatások minimális 
értéke 

14.6 A Szerződéses Ár 10 %-a 

Kifizetés pénzneme  14.15 magyar forint 

Biztosítás benyújtásának határidejei: 

(a) a biztosítás megkötésének 
igazolása  

(b) a vonatkozó kötvények  

 

18.1 

 

18.1 

 

A szerződéskötés időpontjában 

 

28 nap a szerződés hatályba lépésétől 

Harmadik fél biztosítás minimális 
összege  

18.3 legalább 30 millió forint 
káreseményenként és legalább 150 
millió forint évente 

Döntőbizottság tagjainak száma 20.2 egy fő 

Döntőbizottság tagjának kinevezése 
(ha nem egyetértésen alapul) 

20.3 Magyar Tanácsadó Mérnökök és 
Építészek Szövetségének (TMSZ) 
elnöke 

(Ha Szakaszok vannak) A Szakaszok meghatározása 

Meghatározás (1.1.5.6. 
Alcikkely) 

Megvalósítás időtartama 
(1.1.3.3. Alcikkely) 

Késedelmi kötbér napi 
mértéke (8.7. Alcikkely) 

   

   

 
* Az Ajánlattevő tölti ki. A Megvalósítás időtartama és a Jótállási időszak esetében 
csak akkor, ha ezek részszempontok. 
 
Kelt: 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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4. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 
 

Ajánlati bankgarancia formanyomtatványa 
 

„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 
Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 

keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 
fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 

 
Projekt kód KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 

 
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 

BANKGARANCIA 
 

Garanciaszám: ....................................  
Szerződésszám: ....................................  

 
Ajánlatkérő neve, címe …………… 
 
Tudomásunk van arról, hogy a cégnév: ………….. (székhely:…………….), mint 
Ajánlattevő /továbbiakban: Megrendelő/ benyújtja Önöknek a …………… építési 
munkáinak megvalósítására vonatkozó ajánlatát (továbbiakban: Ajánlat). Az Ajánlat 
elfogadása esetén a Megrendelő köteles Önökkel a megkívánt formában a 
vállalkozási szerződést aláírni. 
 
A Megrendelőnak az ajánlati kötöttsége biztosítására … Ft, azaz … forint összegről 
szóló bankgarancia levelet kell adnia az Önök javára. 
 
A fentiekkel kapcsolatban mi, a .................................... Bank Rt. 
(székhely:....................................) /továbbiakban: Bank/ visszavonhatatlan 
kötelezettséget vállalunk arra, hogy  
 

… Ft, azaz … forint összeget 
 

meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 banki napon belül közvetlenül az 
első írásbeli felszólításukra, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, amennyiben 
felszólításukban kijelentik, hogy a Megrendelő teljesítési kötelezettsége beállt. 
 
Igénybejelentésüket ezen garancialevélre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök 
által Bankunknak írásban megküldött felszólításnak megfelelően.  
 
Ezen bankgarancia teljes összegben vagy akár egymástól eltérő részletekben is a fenti 
módon kerül teljesítésre az írásban nekünk megküldött igényeik szerint. Ezen 
bankgarancia a mai naptól … év ... hó … napig érvényes, mely időpontig esetleges 



„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali Város 
csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt keretében Csatornahálózat 
fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 

 

~41~ 

igénybejelentésüknek Bankunkhoz be kell érkeznie. Ezen időpont után a 
bankgarancia érvényét veszti, Bankunk annak alapján fizetést nem teljesít, 
függetlenül attól, hogy az eredeti példányt hozzánk visszajuttatják-e vagy sem.  
 
A jelen bankgarancia alapján az Önök részére teljesített valamennyi kifizetés a fent írt 
garancia összegét a kifizetés összegével automatikusan csökkenti. 
 
 
Kelt: 
 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 



„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali Város 
csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt keretében Csatornahálózat 
fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 

 

~42~ 

5. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 
 

Biztosító által kiállított kötelezvény formanyomtatványa 
 

„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 
Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 

keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 
fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 

 
Projekt kód KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 

 
Ajánlati biztosíték 

Kötelezvény 
 
Ajánlatkérő neve, címe …………… 
 
Alulírott ……………… (biztosító neve, címe) kinyilvánítjuk, hogy tudomásunk van 
arról, hogy a ……………… (ajánlattevő neve) ……………… (ajánlattevő székhelye) 
/továbbiakban: Megrendelő/ a ……………… építési munkáinak megvalósítására 
vonatkozó ajánlatát (továbbiakban: Ajánlat) benyújtja az Önök részére. Az Ajánlat 
elfogadása esetén Megrendelőnk köteles Önökkel a megkívánt formában a 
vállalkozási szerződést aláírni. 
Megrendelőnknek ajánlati kötöttsége biztosítására … Ft, azaz … forint összegről 
szóló, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó 
– kötelezvényt kell adnia az Önök részére.  
A fentiekkel kapcsolatban mi, a ……………… biztosító (székhely: ………………) 
/továbbiakban: Biztosító/ visszavonhatatlan készfizető kezességi kötelezettséget 
vállalunk arra, hogy  

… Ft, azaz … forint összeget 
meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 banki napon belül, közvetlenül az 
első írásbeli felszólításukra az alapjogviszony vizsgálata nélkül, amennyiben 
felszólításukban kijelentik, hogy az Ajánlati Biztosíték Önöket illeti meg.  
Igénybejelentésüket ezen kötelezvényre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök 
által nekünk írásban megküldött felszólításnak megfelelően.  
 

Kelt:  
__________________________  

cégszerű aláírás  
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6. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 

 
Nyilatkozat kizáró okokról 

 
„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 

Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 
keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 

fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 
 
 

(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös 
ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesített nyilatkozat formájában) 
Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ………………  
 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:  
Kbt. 56. § (1) bekezdés: 

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis 
adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását 
jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően 
kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy 
részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható 
közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-
ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem 
teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére 
határidőben fizetett; 
 
Kbt. 57. § (1) bekezdés: 

 a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

 b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke 
szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható 
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított 
és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha 
az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél 
nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 

 c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének 
megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat 
megállapította; 
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 f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet 
etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet 
követett el. 
Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal és az alkalmasság igazolásában részt 
vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56 §. (1) bekezdésében és az 
57.§ (1)5 bekezdésében meghatározott kizáró okok. 
 
Kelt: 
 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

                                                 
5 A Kbt. 57.§ (1) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatát az eljárásban megjelölt alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet is megteheti.  
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7. SZ. MINŐSÍTÉSI 
FORMANYOMTATVÁNY 

 
 

KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS AZ 
ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐK TEKINTETÉBEN, VALAMINT A 

KBT. 56. § (2) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN 
 
 
Alulírott …………………….. (név), a ……………………..……………..… (az Ajánlattevő 
megnevezése) képviseletében eljárva 

 
a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

 
vállalkozásunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt.-ben foglalt alábbi kizáró okok, amelyek 
szerint nem lehet ajánlattevő,  

 
Kbt. 56. § (2) bekezdés:  
 
- amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amelynek tekintetében az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek 
fennállnak.  
 
 
A)* nincs ilyen közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság.  
 
 
Budapest, 2013. …………… 
 
 

…………………………… 
cégszerű aláírás 

 

B)* Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező 
gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira - 
amelyet az alábbiakban nevezek meg - 
 
………………… 
 
vonatkozóan a Kbt. 56. §  (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 
Budapest, 2013……………... 
 

…………………………… 
cégszerű aláírás 

* A megfelelő rész kitöltendő/aláírandó 
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8. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 

Nyilatkozat kizáró okokról 
 

„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 
Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 

keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 
fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 

 
A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (KBT.) 56. § (1) BEKEZDÉS KC) 

PONTJÁRA 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) 
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) kijelentem/kijelentjük, hogy az 
általam képviselt fenti szervezet 

1. olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek 
 

2. olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,  
a) ennek megfelelően nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy társaságunkban a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 
szerint definiált valamennyi tényleges (természetes személy) 
tulajdonos6 neve és állandó lakóhelye a következő: 

Tényleges tulajdonos neve 
Tényleges tulajdonos állandó 

lakóhelye 

  
  

 
b) ennek megfelelően nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy társaságunkban a 

2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges 
(természetes személy) tulajdonos nincsen. 

 
Kelt: 

……………………………… 

                                                 
6 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) tényleges tulajdonos: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni 
hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott 
piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi 
követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka 

felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár; 
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cégszerű aláírás 
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9. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 

 

Nyilatkozat kizáró okokról 
 

„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 
Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 

keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 
fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 

 
(Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös 

ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző vagy az illetékes bíróság, hatóság, 
kamara vagy szakmai szervezet által hitelesített nyilatkozat formájában) 

Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ………………  
 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvényben foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet erőforrást nyújtó szervezet, 
aki:  
Kbt. 56.§ (1) bekezdés: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló 
bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen 
elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van 
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

 b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
 c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági 

ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel 
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-
a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az 
eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és 
módon jogerősen korlátozta; 

 d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás 
ideje alatt; 

 e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő 
székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha 
megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis 
adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását 
jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 
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kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai 
közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve 
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga 
szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 
elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően 
kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy 
részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható 
közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-
ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem 
teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére 
határidőben fizetett; 

 kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az 
adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre 
kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint 
ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme 
után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha 
Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési 
szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján 
kapott jövedelem, 
 
Kbt. 57.§ (1) bekezdés: 

 a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

 b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke 
szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható 
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított 
és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha 
az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél 
nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 

 c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének 
megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat 
megállapította; 

 f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet 
etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet 
követett el. 
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Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal és az alkalmasság igazolásában részt 
vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56 §. (1) bekezdésében és az 
57.§ (1)7 bekezdésében meghatározott kizáró okok. 
 
Kelt: 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

                                                 
7 A Kbt. 57.§ (1) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatát az eljárásban megjelölt alvállalkozó, valamint az 
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet is megteheti.  
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10. .SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 
 

 
Nyilatkozat a pénzügyi-gazdasági alkalmasságról 

 
„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 

Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 
keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 

fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 
 

Alulírott …………… (képviseli: ……………), mint ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet8

PT a közbeszerzési dokumentációban foglalt 
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás 
gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglaltaknak megfelelően  

kijelentem, hogy  
 

árbevétel arányos üzemi/üzleti tevékenység  és mérleg szerinti eredménye, az 
elmúlt 3 lezárt üzleti év átlagában  

 Az utolsó 3 lezárt üzleti 
év  

árbevétel arányos 
üzemi/üzleti 

tevékenység eredménye 
% 

mérleg szerinti eredmény 

1.   

2.   

3.   

4. Számítási mód: 
{üzemi(üzleti) 
tevékenység eredménye 
(ezer forintban) / 
árbevétel (ezer 
forintban)} x 100 

 

 
Kelt: 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

                                                 
8 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 
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11. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 
 

 
Nyilatkozat a pénzügyi-gazdasági alkalmasságról 

 
„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 

Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 
keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 

fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 
 

Alulírott …………… (képviseli: ……………), mint ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet9

PT a közbeszerzési dokumentációban foglalt 
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás 
gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) 
pontjában foglaltaknak megfelelően  

kijelentem, hogy  
 

az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év a teljes 
általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, illetve ugyanezen 

időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevételéről 

 Az utolsó 3 lezárt üzleti 
év  

teljes nettó árbevétel (Ft) közbeszerzés tárgya szerinti 
(szennyvízcsatorna hálózat 

építése és/vagy 
szennyvíztisztító telep 

építése vagy bővítése) nettó 
árbevétel (Ft) 

1.   

2.   

3.   

 
Kelt: 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

                                                 
9 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 
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12 SZ. MINŐSÍTÉSI 
FORMANYOMTATVÁNY 

 
Nyilatkozat korábbi teljesítésekről 

 
„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 

Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 
keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 

fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 
 

Alulírott ……………… (képviseli: ………………) mint ajánlattevő a közbeszerzési 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a 
jelen közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlati felhívás feladásának napjától 
számított elmúlt 60 hónapos időszakban teljesített, befejezett (műszaki átadás-
átvétellel lezárult) ………tárgyú beruházásaink az alábbiak voltak:  

A szerződést 
kötő másik fél 

neve, címe, 
kapcsolattartó 

neve, 
telefonszáma 

Az 
ellenszolgáltatás 

összege, ezen 
belül a saját 

teljesítés értéke 
(nettó HUF) 

Teljesítés 
ideje, a 

teljesítés 
helye 

A megépített 
létesítmény 

megnevezése, 
az elvégzett 

munkák 
felsorolása 

A vonatkozó 
referencia-

igazolás 
oldalszáma 

az ajánlatban 

Az ajánlattevő tekintetében {közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez 
hozzájáruló közös ajánlattevőkre vonatkozó adatokat külön-külön ebben a táblázatban kell 
megadni}: 

     

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében {több ilyen szervezet 
esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló szervezetek tekintetében külön-külön 
kell ebben a táblázatban az adatokat megadni} 

     

Kelt: 
 

 ……………………………… 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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13. SZ. MINŐSÍTÉSI 
FORMANYOMTATVÁNY 

 
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről 

 
„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 

Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 
keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 

fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 
 
 
Alulírott ……………… (képviseli: ………………) mint ajánlattevő a közbeszerzési 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a 
szerződés teljesítésébe az alábbi szakértőket, illetve vezetőket kívánjuk bevonni: 
 

A szerződés 
teljesítésekor 

betöltendő munkakör10: 

Név: Képzettség, 
jogosultság: 

Az önéletrajz 
oldalszáma az 

ajánlatban 

    

    

 
 
Kelt: 
 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

                                                 
10 Az ajánlati felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeinek szakemberekre vonatkozó része alapján kell 
kitölteni az ott felsorolt összes szakemberre! 
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13.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 
 

Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat 
 

„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 
Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 

keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 
fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 

 
A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör:……………… 
 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig 
(év) 

Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig 
(év) 

Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése 

  

  

 

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA 
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, 
időpontjai (-tól, -ig)  

(hónap, év bontásban) 

Ellátott funkciók, feladatok és  
beosztások ismertetése 
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NYELVISMERET 
(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) 

Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás 

    

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás 

    

    

Szakmai testületi tagság: 
Egyéb képességek:  
Szakértelem: 
 
Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… ajánlattevő által ajánlott ……………… 
szakértő részt veszek a ……………… közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, 
hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok 
azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre 
vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen 
időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet 
bármilyen szempontból akadályoznák.   
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek 
 
 
Kelt: 
 

 ……………………………… 

 szakértő aláírása 
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14. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 
 

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt eszközökről és 
berendezésekről 

 
„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 

Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 
keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 

fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 
 
 
Alulírott …………… (képviseli: ……………) mint ajánlattevő a közbeszerzési 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy 
rendelkezem a szerződés teljesítéséhez szükséges üzemképes és a teljesítésre 
alkalmas állapotú alábbi eszközökkel és berendezésekkel: 

Az eszköz, 
berendezés 

megnevezése  

Rendelkezésre 
álló mennyiség  

Az eszköz, berendezés 
ajánlati felhívásban 

meghatározott 
jellemzője  

Tulajdon (T) vagy 
bérelt (B)* / és 

tulajdoni hányad 

    
    
    
    
    
    
    
    

* Az Ajánlattevőnek szerződést, vagy előszerződést kell csatolnia a bérbeadótól a kérdéses 
eszköz/berendezés bérbeadásáról, ha nincs a tulajdonában. 

 
Kelt: 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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15. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 
 

NYILATKOZAT ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI ÉS VEZETŐ 
TISZTSÉGVIELŐI LÉTSZÁMRÓL 

 
„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 

Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 
keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 

fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 
 
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: 
……………………) ajánlattevő /közös ajánlattevő /alvállalkozó /alkalmasság igazolásában 
részt vevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult képviselője a „Vállalkozási 
szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali Város 
csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt keretében 
Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep fejlesztése 
és FIDIC Sárga Könyv alapján.” tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem 
tudatában nyilatkozom, hogy a felhívás feladását megelőző évben cégünk átlagos 
statisztikai állományi és vezető tisztségviselői létszáma az alábbiak szerint alakult. 
 

Év Átlagos statisztikai 
állományi létszám  

Vezető tisztségviselők 
létszáma 

   
 
 
Kelt: 
 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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16. SZ. MINŐSÍTÉSI 
FORMANYOMTATVÁNY 

 
Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§-ának (5) és (6) 
bekezdései alapján 

 
„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 

Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 
keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 

fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 
 
 

1.) Alulírott .........................................(képviselő neve**), mint a(z) 
...................................................... (ajánlattevő cég megnevezése*) cégjegyzésre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy ajánlattevő az 
alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez erőforrást nyújtó szervezetet11 
kíván igénybe venni: 
 

Erőforrást nyújtó szervezet megnevezése, 
székhelye (lakóhelye): 

Azon alkalmassági feltétel, amelynek 
igazolásához az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik, a felhívás 

vonatkozó pontjának megjelölésével 
  
  
 
Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti szervezet kapacitására az alábbi módon 
támaszkodom a Kbt. 55. § (6) bekezdés alapján: 
 
Erőforrást nyújtó 

szervezet 
megnevezése, 

székhelye 
(lakóhelye): 

Erőforrást nyújtó szervezet bevonásának módja*** 

 � a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerint, azaz ha az ajánlattevő az 
alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 
bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe 

                                                 
Megjegyzés: 
Az ajánlattevőnek vagy az „1)” vagy a „2)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie és cégszerűen aláírnia. Nemleges válasz esetén is be kell 
csatolni. 
11 több erőforrás igénybevétele esetén a nyilatkozat külön-külön kitöltve többször csatolandó, vagy további sorokkal bővítendő  
* közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő neve 
**közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő képviselőjének alá kell írnia, kivéve, ha együttműködésükről szóló megállapodás 
másként rendelkezik. 
*** X jellel jelölendő  
Az erőforrás nyújtó szervezet alkalmassági feltételnek való megfelelését igazoló dokumentumokat, nyilatkozatokat, az alkalmassági 
feltételek igazolásához csatoltan kell benyújtani, az ott előírt tartalommal és formában. 
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fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik (ilyen nyilatkozatnak tekintendő 
az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került): 

Ajánlattevő nyilatkozata a rendelkezésre bocsátott erőforrások 
szerződés teljesítése során történő igénybevételének módjáról: 
………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
� a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja szerint, azaz ha az alkalmassági 
követelmény korábbi teljesítésre vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik 
arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, 
amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé 
teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés 
teljesítése során. 

Ajánlattevő nyilatkozata, hogy milyen módon vonja be a teljesítés 
során azt a szervezetet, amelynek adatait és szakmai tapasztalatát 
az alkalmasság igazolásához, valamint a szerződés teljesítéséhez 
felhasznál: 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
� a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerint, a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban foglaltaktól 
eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen  
rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az 
ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) 
benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében 
foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért 
olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült 
meg. 

Az erőforrást nyújtó szervezet fentiek szerinti kezességvállalásra 
vonatkozó nyilatkozata csatolandó jelen nyilatkozat mögé! 

 
 
………………………., 2013. …………………….hó…….nap 
  

…………………………………………. 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
2.) Alulírott .........................................(képviselő neve**), mint a(z) 
...................................................... (ajánlattevő cég megnevezése*) cégjegyzésre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy ajánlattevő az 
alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez nem kíván erőforrást nyújtó 
szervezetet igénybe venni. 
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………………………., 2013. …………………….hó…….nap 
  

…………………………………………. 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

Megjegyzés: 

Amennyiben a nyilatkozatban ajánlattevő az 1) pontot tölti ki, valamennyi megnevezett, az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről, csatolandó a következő nyilatkozat is! 
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17. SZ. MINŐSÍTÉSI 

FORMANYOMTATVÁNY 

 
 Nyilatkozat  Kbt. 55. § (5) szerinti nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre 

állásáról 
 

„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 
Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 

keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 
fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 

 
Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet megnevezése:……………………………………………….. 
Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet székhelye:…………………………………………………… 
 
Ajánlattevő  megnevezése:……………………………………………….. 
Ajánlattevő székhelye:…………………………………………………… 
 
 
Alulírott ……………………………(képviselő neve), mint a 
…………………………………. (a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti cég megnevezése) nevében 
kötelezettségvállalásra feljogosított vezető kijelentem, hogy cégünk kötelezettséget vállal, hogy 
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
 
 
 
.........................., 2013. ........................ hó ......... napján 
 
  

………………………………….. 
Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet 

cégszerű aláírása 
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18. SZ. MINŐSÍTÉSI 
FORMANYOMTATVÁNY 

 
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról 

 
„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 

Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 
keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 

fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 
 
 
Alulírott ……………… (képviseli: ………………) kijelentem, hogy a fent említett 
közbeszerzési eljárásban ….. számú, az eljárás során kibocsátott kiegészítő 
tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem. 
 
 
Kelt: 
 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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 JEGYZÉKEK 
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1. SZ. JEGYZÉK 
Munkaszervezet 

 
 

Alulírott ……………… (képviseli: ………………) mint ajánlattevő a közbeszerzési 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 
kikötés és a műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az alábbi ábra 
szerint kívánom végrehajtani a szerződést és létrehozni az építési beruházás 
teljesítéséért felelős projektmenedzsment szervezetet: 
 
 
Kelt: 
 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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2.SZ. JEGYZÉK 

 
Vállalkozói javaslat 

 
„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali 

Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt 
keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep 

fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” 
 
Vállalkozói javaslatát az Ajánlattevőnek a Megrendelő Követelményeinek 
figyelembevételével kell megtennie. 
Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói 
javaslatában - a Megrendelői Követelményekre (3. kötet) figyelemmel - eltérhet. Az 
Indikatív tervdokumentáció (5. kötet) által meghatározott, illetve az attól eltérő 
műszaki megoldás a jelen közbeszerzés tárgyául szolgáló építési szerződésnek csak 
vállalkozói javaslatként képezheti részét. Az ajánlattevőknek tehát kötelező jelleggel, 
ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot mind az indikatív terv 
választása, mind eltérő ajánlat kidolgozása esetén. Az indikatív terv választása esetén 
az ajánlattevő a dokumentációval kapott indikatív terveket csatolja be vállalkozói 
javaslatként ajánlatába.  
A vállalkozói javaslat hibáiért felelősséget az Ajánlatkérő nem vállal. Az építési 
szerződés teljesítése során ilyen indokkal az Ajánlattevő által megajánlott 
egyösszegű ajánlati árat meghaladó költsége kifizetését Ajánlattevő nem követelheti. 
 
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól 
teljes egészében vagy részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot.   
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ÚTMUTATÓ 

 
szállítói előleg igénybevétele esetén 

a Szállító / Vállalkozó / Megbízott / Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető 
tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának 

kezességvállalásához 
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I. Bevezető 
 
Az Európai Unió, valamint Magyarország költségvetése a tagállamok és polgárok közötti 
megosztott erőfeszítésen és elkötelezettségen alapul, mely azt szolgálja, hogy jövőképüket 
valóra válthassák, ezért kiemelt jelentőséggel bír, hogy a követelés- és adósságkezelési 
folyamatok – a megfelelő biztosítékok rendelkezésre állásán keresztül - eredményesen 
szolgálják az EU és a hazai pénzügyi érdekek védelmét. 
 
Az útmutató célja, hogy a közreműködő szervezet által – a kezességvállalás kapcsán – 
végzett vizsgálat lefolytatásának eljárásrendjét szabályozza. 
 
A vizsgálat kiemelt célja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés 
alapján folyósított szállítói előleg biztosítékaként felajánlott kezességvállaló nyilatkozatok 
elfogadását megelőző adat- és információszolgáltatás ellenőrzésével és jóváhagyásával 
lehetővé tegye, hogy a kezességvállalás elfogadása esetén biztosított legyen a követelések 
eredményes érvényesítése, és a megtérülés esélye.     
 
II. Intézményi és szabályozási háttér 
 
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdés c) pontja 
értelmében a közreműködő szervezet feladatai különösen a „(…) biztosítéki szerződések 
megkötése és módosítása”. 
 
A Rendelet 57. § (1b) bekezdése értelmében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a 
közszféra szervezet kedvezményezett a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó 
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére 
a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének 
lehetőségét. 
 
A Rendelet 57. § (1d) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött 
szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni a folyósítandó szállítói 
előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése 
szerinti biztosíték-nyújtási kötelezettséget.  
Szállítói előleg biztosítékaként a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet 
Szállító/Vállalkozó/Megbízott/Ajánlattevő - cégjegyzésre jogosult - vezető 
tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása 
vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható. 
 
Szállítói előleg biztosítékaként természetes személy legfeljebb 150 millió forint összegig 
vállalhat kezességet. 
 
III. Vizsgálat lefolytatása a Szállító/Vállalkozó/Megbízott cégjegyzésre jogosult vezető 
tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása 
esetén 
 
1) A Szállító/Vállalkozó/Megbízott/Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője 
vagy természetes személy többségi tulajdonosa kezességvállalásának biztosítékként történő 
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felajánlásához és közreműködő szervezet általi minősítésre történő befogadásához az 
útmutató 1. melléklete szerinti adatlapot, valamint 2. melléklete szerinti nyilatkozatot is 
magába foglaló, kezességvállalásról kiállított közjegyzői okiratot köteles benyújtani a 
közreműködő szervezethez. 
 
A közreműködő szervezet a benyújtást követően haladéktalanul köteles ellenőrizni a 
közjegyzői okiratot, valamint az 1. melléklet szerinti adatlap kötelezően kitöltendő és 
releváns pontjainak hiánytalan kitöltését.  
 
2) Ha a közjegyzői okiratból a 2. melléklet szerinti nyilatkozat hiányzik, vagy annak nem 
képezi részét az 1. melléklet szerinti adatlap, akkor a kezességvállalás nem fogadható el a 
szállítói előleg biztosítékaként. 
 
Ha az adatlap nem vagy hiányosan került kitöltésre, a kezességvállalás nem fogadható el a 
szállítói előleg biztosítékaként. 
 
Az adatlapon közölt adatokat, információkat alátámasztó dokumentumok (pl. hatósági 
igazolványok, jövedelem-igazolás, más kezességvállalás összegét alátámasztó dokumentum, 
gépjármű forgalmi engedélye, tulajdoni lap, az értékpapír nyilatkozattételt megelőző napi 
forgalmi értékét tanúsító dokumentum) utólag, a közreműködő szervezet felhívására a 
szerződéses jogviszony fennállása alatt ellenőrzésre kerülhetnek. 
 
A kezességvállalás nem fogadható el a szállítói előleg biztosítékaként akkor sem, ha 
a) a kezesnek köztartozása áll fenn, 
b) a kezes negatív minősítéssel szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben vagy 
annak alrendszereiben, 
c) a kezes végrehajtási eljárás alatt áll. 
d) ha az egyéni vállalkozó vagy egyéni cég Szállító/Vállalkozó/Megbízott/Ajánlattevő 
részére az egyéni vállalkozó saját maga kíván – magánszemélyként – kezességet vállalni.  
 
Ha az adatlap VI. 2. pontjában feltüntetett valamely gépjármű tulajdonjogát érintő per van 
folyamatban vagy azt érintő igény áll fenn, továbbá, ha az adott gépjármű nem tehermentes, 
az érintett gépjármű értéke a vizsgálat során nem vehető figyelembe.  
 
Ha az adatlap VI. 1. pontjában feltüntetett valamely ingatlan tulajdonjogát érintő per van 
folyamatban vagy azt érintő igény áll fenn, továbbá ha az adott ingatlan esetében a kezes 
tulajdoni hányadára eső teher összege meghaladja a kezest megillető tulajdoni hányad 
becsült forgalmi értékének felét, abban az esetben a kezességvállalás szempontjából az 
érintett ingatlant nem lehet figyelembe venni. 
 
3) Ha az adatlap VI. 1. – VI. 6. pontjában feltüntetett vagyonelemek együttes értéke – 
korrigálva az V. 2., V. 5. és VI. 1. pontokban foglalt kötelezettség, és teher összegével – eléri, 
vagy meghaladja a kezességvállalással biztosítani kívánt szállítói előleg összegét, akkor a 
kezességvállalás biztosítékként elfogadható. 
 
A közreműködő szervezet a kezességvállalás tárgyában hozott döntéséről haladéktalanul 
tájékoztatja a szállítót és a kedvezményezettet. 
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A projekt azonosító száma: <projekt EMIR-beli azonosítója> 
 
A Szállító/Vállalkozó/Megbízott/Ajánlattevő neve: <megnevezése> 
 
A Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés száma: <a 
szállítói szerződés száma> 
 

 
Szállítói előlegbekérő (minta) 

 
 
1. Alapadatok 
 
Előlegbekérő sorszáma:  
Igényelt szállítói előleg összege (Ft):  
Jóváírandó bankszámla száma:  
 
2. Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dokumentumok: 
 
Feltöltött fájl neve Dokumentum címe 
  
  
 
4. Nyilatkozat: 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ellenem a Cégközlönyben közzétett 
módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás nem 
indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás nincs folyamatban; továbbá 
köztartozásom jelenleg nem áll fenn. 
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Az előlegbekérő alapján igényelt szállítói előleg a <projekt azonosító száma> számú projekt 
megvalósításával kapcsolatban merült fel. 
 
Tudomásul veszem, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)-(1e) bekezdése alapján 
igényelt szállítói előleg finanszírozásában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), mint 
támogató, valamint a képviseletében …………………………….., mint Közreműködő 
Szervezet (KSZ) vesz részt. Tudomásul veszem továbbá, hogy a szállítói előleg kifizetését az 
NFÜ független, általa megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.  
 
Kijelentem, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése értelmében köteles 
vagyok a szállítói előlegre jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára 
szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani. A szállítói előleg 
biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet 
Szállító/Vállalkozó/Megbízott/Ajánlattevő – cégjegyzésre jogosult – vezető 
tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása 
valamint garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható. 
 
Kijelentem, hogy biztosítékcsere esetén a biztosíték a közbeszerzési eljárás eredményeként 
kötött szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően, folyamatosan 
rendelkezésre áll. 
 
Tudomásul veszem és egyben elismerem, hogy részemről szerződésszegésnek minősül 
különösen, de nem kizárólagosan, ha   
 

‐ ellenem a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, 
hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési 
eljárás van folyamatban; 

‐ 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válok; 
‐ a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdem meg, vagy annak 

(rész)teljesítésével – érdekkörömben felmerült okból – hatvan napos késedelembe 
esek;  

‐ érdekkörömben felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós 
akadályoztatását előidéző körülmény; 

‐ részemről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, 
megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új 
biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ 
felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedek; 

‐ a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon 
hasznosítom vagy használom fel, vagy a felhasználás KSZ általi ellenőrzését 
megakadályozom; 

‐ valótlan, hamis adatszolgáltatásom hitelt érdemlően bebizonyosodik.  
 
Amennyiben a fenti körülményekben változás történik, úgy arról haladéktalanul köteles 
vagyok tájékoztatni a Kedvezményezettet és a KSZ-t. 
 
 
5. Előlegbekérő kedvezményezettnek megküldve: <megküldés dátuma> 
 
Kelt: <dátum> 
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Aláírás 
<cég képviseletére jogosult aláírása> 

 


