
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ONKORMÁNYZATA
(2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.)

AJÁNLATKÉRŐ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

A

„DUNAÚJVÁROS — KÖZVILÁGÍTÁS REKONSTRUKCIÓ”

tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű, Kbt. 1 12.~ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt
közbeszerzési eljáráshoz

dr, Esztárj Csaba
f»elős akkreditált

zam: 00946



TARTALOMJEGYZÉK

I. ÚTMUTATÓ 3

II. MELLÉKLETEK, IRÁTMINTÁK 21

III. MŰSZAKI LEÍRÁS 40

IV. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET 41

2/41



I. FEJEZET

ÚTMUTATÓ

3/41



. FOGALOM MEGHATÁROZÁS

Kbt.: a kö~bes~er~ésekről s.~ó/ó 2015. évi CXLIII. törvény.

2. Rendelet: 321/2015. (X30.) Korm. rencklet.

3. EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet

4. Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (továbbiakban: EKR): a Miniszterelnökség által
üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus
lebonyolítását támogató informatikai rendszer. A rendszer elérhetősége:
https: / /ekr.gov.hu/portal/kez~php

5. Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a c~nyilvánossa~ro’l, a bírósa’gi cege/ja’rásról c’s a
végais~yímola’sról szóló 2006. évi V. törvény 9.~-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű
aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumenmm aláírására a
cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott.

6. Gazdasági szereplő: a Kbt. 3.~ 10. pontjában meghatározott fogalom.

7. Ajánlatkérő (a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben Vevő) DUNAÚJVÁROS
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.)

8. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
Ajánlatkérő rögzíti. hogy az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy
részéről történő regisztráció szükséges. Ajánlatot tenni az EKR-ben csak regisztrált
gazdasági szereplő tud.

9. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kivánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag

eladóját,
c~ építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

Azon alvállalkozók esetében, akik nem vesznek részt az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, és
ismertek már az ajánlat összeállításakor, az EKR-ben a gazdasági szereplők adatainak rögzítésekor az
„alváflalkozó” minősítést keU választani. Ebben az esetben az alvállalkozónak nem szükséges az
EKR-ben történő előzetes regisztrációja, a kapacitást nem biztosító alvállalkozók adatait nem csak az
EKR nyilvántartásból lehet kiválasztani.

Amennyiben az alvállalkozó egyben kapacitást biztosító szervezet is, úgy az ő esetében a
gazdasági szereplők adatainak rögzítésekor a „kapacitásnyújtó szervezet” minősítést kell
választani. Ebben az esetben nem kell a gazdasági szereplőt alvállalkozóként is rögzíteni!

10. Kapacitást biztosító szervezet: 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 vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződéses előszerződésben vagy más formában~áfla1t kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 65. ~ (12) bekezdése alapján az
alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt.
65.~ (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia
kell a Kbt. 65.~ (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor
az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Felhívja Ajánlatkérő a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó vagy más szervezet is köteles az EKR-ben regisztrálni.

12. Közbeszerzési dokumentumolc minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés
vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy
meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az
eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató,
műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők
által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés.

13. Ajánlattételi felhívás: a jelen közbeszerzési eljárás megkezdésére megküldött felkérés.

14. Az eljárás fajtája: A Kbt. 112.~ (1) bekezdése b) pontja szerinti nyílt eljárás.

15. Határidők: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában és
percben megadott határidő magyarországi helyi idő (budapesti idő) szerint értendő. Ajánlatkérő az
ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal Budapesti idő adata alapján állapítja meg.

16. Közös ajánlattevők: A Kbt. 35.~ értelmében több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A
közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban
a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmazni kell a
valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást.

Az Együttműködési Megállapodásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a közbeszerzés tárgyát, melyre a szerződés megkötése irányul,
b) a közös ajánlattevők megnevezését, címét,
c) a vezető közös ajánlattevő (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül

jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen
közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok
tekintetében. A nieghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők
képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők
képviseletében eljárhat.

d) hogy a képviselő Felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés közös ajánlattevők közti koordinálásért és a közös
ajánlattevők általi végrehajtásáért,

e) a tervezett munkamegosztás ismertetését,
í) valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés és az annak alapján megkötendő
szerződés szerződésszerű teljesítéséért,

g) hogy bármely közös ajánlattevő ellen indult csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás
esetén a közös ajánlattevők vezetője, vagy megmaradt tagjai ezt a tényt 5 munkanapon belül

5/41



bejelentik az ajánlatkérőnek és egyidejűleg nyilatkoznak, hogy a szerződést a kieső közös
ajánlattevő nélkül is teljesítik, illetőleg a tag kiesése mennyiben hátráltatja a teljesítést,

h) hogy a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére a
megállapodás hatályának beáUta vagy annak megszűnése nem Függ valamely további feltételtől
vagy időponttól,

i) hogy a hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági
jóváhagyástól, továbbá

j) hogy a megállapodás valamennyi közös ajánlattevő aláírásával lép hatályba,
k) a közös ajánlattevők vezetőjének kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közös

ajánlattevők vezetését elfogadja,
1) közös ajánlattevők közbeszerzésben betöltött hatásköreit.

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR rendelet értelmében, ahol
a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését Írja
elő, azon a dokumentum EKR rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni
kell.

Ajánlatkérő az EKR-ben a hozzáférhetővé tételt az EKR által biztosított funkciók
segítségével teljesíti. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, hogy az EKR mely gazdasági
szereplő, mely e-mail elérhetőségére küld értesítést az egyes eljárási cselekmények
végrehajtásáról, elérhetőségéről.

17. Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertese és az ajánlatkérő között létrejött szerződés.

18. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó:
dr. Esztári Csaba
Lajstromszám: 00946
Telefon: +36-20-469-6610
E-mail: csztari.csaba(liiugvvcdiíroda.hu
Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi Út 41.

19. Ajánlatkérő, valamint a lebonyolító Esztári Ügyvédi Iroda a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az
Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban
meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.

AZ INFORMATIKAI RENDSZERREL ÉS AZ AJÁNLAT RÉSZÉT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK
INFORMATIKAI JELLEMZŐIVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

A jelen közbeszerzési eljárás az EKR használatával kerül lebonyoLításra. Az informatikai rendszer jellemzőit,
valamint a dokumentumok informatika jellemzőit az EKR rendelet és a jelen fejezet tartalmazza.

Uzemszünet minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak
szünetelését eredményezi.

Üzemzavar az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint
dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott
működőképességét jelentő helyzet.

Működési hiba az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint
dokumentált egyedileg, adott eljáráshoz kapcsolódó informatikai hiba vagy ezen eljárás elektronikus
közbeszerzési folyamatában bekövetkező hiba. Nem minősül működési hibának a kizárólag az
ajánlatkérő vagy az ajánlattevő felelősségi körében felmerülő, az EKR-rel való kommunikációt érintő
hiba, valamint az a hiba, mely abból ered, hogy az ajánlatkérő vagy ajánlattevő nem az EKR megfelelő
funkcióját használja a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében rögzített előírás végrehajtására.

20. Dokumentumok formátuma, informatikai jellemzők: Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása

6/41



alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely
dokumentum benyújtását Írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus
űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén
elektronikus űrlap nem áLl rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata
formájában.

Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel
nyelvén nem áLl rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - az olyan nyilatkozat,
amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló
nyilatkozat vagy kezességváflalásról szóló nyilatkozat) kivételével - nem követelheti meg elektronikus
aláírás alkalmazását.

Amennyiben valamely nyilatkozatrninta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben
elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat
más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az
esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős
fordításának kell tekinteni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet. hogy az EKR-ben legfeljebb 25 MB/dokumentum feltöltése
lehetséges. ezért az ajánlatkérő a mindenki által szabadon és ingyenes hozzáférhető. 7-Zip
alkalmazást használja a 25 MB-ot meghaladó terjedelmű dokumentumok feldarabolására.
Felhívjuk az ajánlattevők űgvelmét. hogy a program kizárólag Windows és Linux rendszerek
alatt működik. Ajánlatkérő rögzíti. hogy az ajánlattevő felelőssége. hogy az ilyen módon
feldarabolt műszaki dokumentációhoz tartozó valamennyi tömörített file-t letöltse. A nem
teljeskörű. vagy nem megfelelő letöltéséből eredő valamennyi kockázat az ajánlattevőt
terheli, azért az ajánlatkérő nem tehető felelőssé.

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által
hitelesített nyilatkozat benyújtását Írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített
dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot
közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.

Az ajánlatkérő a Kbt. 41/A ~ (2) bekezdése alapján előÍrhatja, hogy az olyan nyilatkozat, amely
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okíratként feleljen meg a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325.~ (1) bekezdése alapján teljes bizonyító erejű
magánokiratnak fogadja el az alábbi dokumentumokat:

a) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott
biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy
rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez cl;

b) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra
visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy

c) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre,
ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és
a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal
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együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez
rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan
záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus
bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el.

Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként
hozta létre a felolvasólapot, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles
az ajánlat részeként kitölteni és benyújtani.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben elektronikus űrlapként létrehozott nyilatkozatokat
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

Közös ajánlattétel esetén, ha az elektronikus űrlapon technikailag nem lehet megjeleníteni,
hogy a nyilatkozatot melyik gazdasági szereplő nevében teszi ajánlattevő~ Ajánlatkérő úgy
tekinti, hogy az űrlapon megtett nyilatkozat a vezető (közös ajánlattevőket képviselői
ajánlattevő nevében került megtételre.
Ha a Kbt. és a vonatkozó rendeletek értelmében a további közös ajánlattevőknek (további
gazdasági szereplőknek) ugyanezen nyilatkozatot meg kell tenniük. abban az esetben ez a
nyilatkozat részükről megtehető cégszerűen aláírt és egyszerű elektronikus másolatként az
EKR-ben csatolt dokumentum benyújtásával is.

Abban az esetben, amennyiben az EKR-ben, az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozat,
részletes árajánlat, értékelési szempontra tett vállalásokat tartalmazó nyilatkozat,
dokumentumként kerül csatolásra (tehát nem az EKR-ben biztosított űrlapok kitöltésével
teszi meg nyilatkozatát az ajánlattevő), úgy a dokumentum cégszerűen aláírva, kizárólag .pdf
formátumban Adobe Acrobat Reader 5.0. vagy a szoftver frissebb verziójával, illetve
mindenki számára ingyenesen hozzáférhető szoftverrel olvasható módon nyújtható be az
ajánlat részeként. Ajánlatkérő kéri, hogy ezen dokumentumokat (nyilatkozatokat) külön-
külön, továbbá az árazott költségvetést.xls formátumban csatolják az EKR rendszerbe.

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jeflemzőire
vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az
ajánlatkérő - ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és
úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat
részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az
ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak,
azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt.
hiánypótlásra vonatkozó szabályaira Figyelemmel kell eljárni.

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jeUemzőire
vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az
ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver
megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik -

csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok
olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a
dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy keU kezelni, mintha az ajánlattevő
az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira
Figyelemmel kell eljárni.

Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EIKR haladéktalanul automatikus
elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus
visszaigazolásban szereplő időpont.
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A gazdasági szereplőknek minden dokumentum feltöltés esetén lehetősége van jelezni, hogy az
adott dokumentum tartalmát üzleti titokként kérni kezelni, vagy sem.

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az üzleti titok jelölést csak abban az esetben alkalmazzák,
amennyiben a Kbt. 44.~-ában meghatározott feltételek fennáflnak.

Az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az ajánlatát vagy részvételi jelentkezését az EKR
azok benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell ajánlatként vagy részvételi
jelentkezésként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak
vagy részvételi jelentkezésnek.

Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az
ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő
képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy
gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal
rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet,
illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.

Az ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

21. A jelen közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő az EKR útján bonyolítja le.

22. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a EKR-be bejelentkezve elérhető
hrtps: / /ekr.gov.hu /portal/tamogatas menüpontban található felhasználói kézikönyvet alaposan
tanuLmányozzák át ajánlattétel során és amennyiben az EKR használatával kapcsolatosan technikai
kérdésük merül fel az EKR Ügyfélszolgálatát keressék.

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail-címe: hclpdcsk@nekszt.hu
Üzemeltető ügyfélszolgálati telefonszáma: ±36/1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00)
EKR-használat jogi támogatása: ekr~me.gov.hu
Egyéni hibabejelentés: https: / /ugyfelszolgalat.nekszt.hu/
Uzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu

23. közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás a Kbt. 81.~ (1)
bekezdése szerinti nyílt eljárás, az eljárás becsült értékére tekintettel a Kbt. Második része kerül
alkalmazásra.

24. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen dokumentum kiadásával ajánlatkérőnek nem
célja a felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések
megismétlése. Erre tekintettel a jelen dokumentum kizárólag a felhívással és a vonatkozó
jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel és az EKR rendelettel) összhangban értelmezendő.

25. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. ~ (1) bekezdésével összhangban a közbeszerzési eljárás dokumentumait az
EKR rendelet szerint kizárólag az EKR-ben regisztrált gazdasági szereplő részére biztosítja. A
közbeszerzési dokumentumokat az EKR-ben regisztrált gazdasági szereplő elektronikus úton az
ajánlattételi határidő lejártáig elérheti.

26. Kommunikáció: Ajánlatkérő a Kbt. 40. ~ (1) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy
a Kbt. 41. ~ (1) bekezdése szerinti kommunikáció - ha a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján
alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik az EKR-ben történik.
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27. Ajánlatkérő a Kbt. 73.~ (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Kbt. 73.~ (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és
munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív
szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések
írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közti azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől a ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.~ (4) bekezdés szerinti
azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlattevőnek e
követelményekről külön nyilatkozatot nem kell benyújtania.

Ajánlattevő az alábbi szervektől kérhet tájékoztatás:

Fejér Megyei Kormányhivatala Dunaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
2400 l)unaöjváros, Gagarin tér i/A
tel: 06- 25-795-697
E-mail: fggialknztat.dunaujvros(öfe~er~o~hu

Pénzügyminisztérium
Székhely: 1051 Budapest,Józsefnádor tér 2-4.
Ugyfélszolgálat tel.:06-1-795-5010
E-mail: ugvfelszolgalat@pm.gov.hu

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely/Postacím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Tel.: ±36-1-795-1200
E-mail: ugy felszolgalat~ernnti.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság
Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.
Telefon: +36-1-373-1800 Fax: +36-1-373-1810
E-mail: bbk~íimbfh.hu

28. Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a műszaki
leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat.

Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként részletes ártáblázatot kell készítenie és az az EKR
rendszeren keresztül csatolnia.
Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy az ajánlat elkészítése során a közbeszerzési dokumentáció
részét képező a részletes ártáblázatot használja fel! Ajánlattevő köteles megadni a megajánlott
termék árát. gvártóját. típusát.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a gyártó vagy típus meg nem ajánlása nem minősül a Kbt. 71.~ (8) szerinti
egyedi részletkérdésnek, így e körben hiánypótlásnak nincsen helye, az ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérő kiemelten felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a szakmai ajánlatának elkészítése során az
alábbiakat vegye figyelembe:

Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott ártáblázatban, illetve műszaki leírásban meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt és ajánlatkérő természetesen azzal műszakilag egyenértékű dolgot,
terméket, tevékenységet, stb. is elfogad. (Az említett egyenértékűségi igazolások figyelembe vételével)
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A Kht. 71. ~ (8) bekezdés h) pontja értelmében a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során
javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba,
átalánydíjas szerződésre tekintettel az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és
egvségára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes
ajánlati árat, vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor
kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Jelen rendelkezés nem alkalmazható azon esetekre, amikor
ajánlattevő valamely tételre nem ad árat vagy valamely vonatkozó mennyiséget átírja. Ezen esetekben
a benyújtott ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

29. A jelen dokumentum mintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt
megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi
kötelezővé az általa meghatározott dokumentumrninták alkalmazását, az Csupán javasolt az
ajánlattevőknek. Javasoijuk az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumniinták helyességét minden
esetben eflenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát
megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai
megfelelősége érdekében. A közbeszerzési dokumentumban szereplő iratminták kitöltése és
benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó
nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az
Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának
megállapítására.

30. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat és igazolásokat,
az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő
rendelkezésére bocsássa.

31. A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az
ajánlat érvénytelenné minősítése lehet.

32. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62.~ (1) bekezdés i) pontjára.

33. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire,
a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért eflenszolgáltatásra vonatkozóan.

34. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratok, dokumentumok ajánlattevő általi
magyar fordítását is elfogadja. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven
keU benyújtani az ajánlatot, annak valamennyi dokumentumával együtt.

35. A Kbt. 41./A ~ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely
dokumentum benyújtását Írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus
űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén
elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata
formájában

36. A Kbt. 69.~ (ha.) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő
a Kbt. 69.~ (4) vagy Kbt. 69.~ (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az
ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott
közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára
állították ki.
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37. A közbeszerzési dokumentumban szereplő szerződés-tervezetet nem keU kitölteni, sem az ajánlathoz
csatolni.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

38. Bármely ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban — az EIKR-en keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet.

39. Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmét, kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül
nyójthatja be. A nem az EIKR-ben benyújtott kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet (pl. telefax
és/vagy email) ajánlatkérő nem tekinti kiegészítő tájékoztatáskérésnek és a válaszadáskor nem veszi
figyelembe. Az ajánlatkérő a szabályosan benyújtott kérdésekre a választ az EKR-ben teszi
hozzáférhetővé. A 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1.~ (1) bekezdése szerint a Miniszterelnökség
az EKR üzemeltetésének feladatát az EKR üzemeltetője, azaz: a NEKSZT Kft. útján látja el. Ennek
alapján az ajánlattevők az EKR-rel kapcsolatos hibabejelentéseiket az EKR-ben is
közzétett https://ekr.gov.hu/portal/kapcsolat linken található elérhetőségek valamelyikén
tehetik meg, illetve ugyanezen elérhetőségeken keresztül vehetik igénybe a rendszer
használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtást is. Az ajánlatkérő hatásköre sem
kiegészítő tájékoztatás keretében, sem egyéb kommunikáció útján nem terjed ki az EKR
működtetésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kérdések megválaszolására,
valamint az ezekkel kapcsolatos hibák kivizsgálására és megoldására, az ilyen jellegű
kiegészítő tájékoztatás kéréseket és egyéb kommunikációt az eljárás bonyolításakor
figyelmen kívül hagyja.

40. Ajánlatkérő kéri, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmeket az EKR rendszer erre szolgáló
felületén, vagy kizárólag MS WORD szerkeszthető formátumban, az EKR rendszeren keresztül
nyújtsák be.

A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TELJESSÉGE

41. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési dokumentumok részét képezi — az
UTMUTATO, a SZERZODES TERVEZET, valamint a NYILATKOZATMINTAKON kívül —

az ajánlatkérő által elkészített MUSZAKI LEIRAS.

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

42. A Kbt. 35.~ értelmében több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevőkvagy
részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös
ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot
vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy több szakaszból
álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a
fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is
megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny
tisztaságának sérelmével.
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43. Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az
ajánlattevők értesítését Írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a
felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését,
tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevő képviselőjének küldi meg. A közös ajánlattevők
felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő
részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők.
A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra
megjelölt elérhetőségeit.

ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE

44. Az ajánlatban a Kbt. 66.~ (6) bekezdés szerinti nyilatkozatokat — nemleges tartalom esetén is — csatolni
szükséges.

45. Ajánlatkérő a Kbt. l38.~ (3) bekezdése alapján előírja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés
megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót
bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely
részt vesz a szerződés teljesítésében. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt
köteles az ajánlatkérőt tájékoztatni az alváflalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A
nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Ajánlatkérő
részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.

Az AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE ÉS KÖLTSÉGE

46. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt terhek.

47. Az ajánlatban bekért információk nyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk
közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet.

48. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlatát hibásan, vagy a
hiánypótlási felhívást követően is hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag nem
felel meg a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, és az ajánlattevői kérdésekre adott
válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek.

49. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzési dokumentumban kifejezetten megadott
jogcímen kívüli egyéb — így különösen anyagi — igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás
eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkéróvel szemben e költségekkel
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

50. Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlat elkészítéséért sem a nyertes ajánlattevőnek,
sem másoknak nem fizet.

Az AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS, ILLETVE A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM MÓDOSÍTÁSA, AZ
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA

51. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt, illetve az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumban foglaltakat jogosult módosítani a Kbt.-ben foglaltak figyelembevételével.
Ajánlatkérő a módosításról írásban értesíti valamennyi ajánlattevőt. Ajánlatkérő az EKR rendelet
16.~-a szerinti esetekben az ajánlattéteh határidőt módosítja.

52. Ajánlatkérő az ajánlattéteh felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről az
ajánlattételi határidő előtt egyidejűleg valamennyi ajánlattételre felkért gazdasági szereplőt az EKR
ben tájékoztatja.

53. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatát módosíthatja, vagy visszavonhatja.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat visszavonása esetében az
ajánlattevőknek a korábban benyújtott ajánlatot az Új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia, rn~iy
az EKR-ben az ajánlatnak a szerkesztésre való visszanyitásával technikailag megtörténik.
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A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NYELVE

54. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
okiratok alkalmasak.

55. Az idegen nyelvű okiratok, dokumentumok ajánlattevő általi magyar fordítását is elfogadja. Nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven keU benyújtani az ajánlatot, annak
valamennyi dokumentumával együtt.

Az AJÁNLATOK BONTÁSA

56. Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben van lehetősége az ajánlat
benyújtására.

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás
időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak.

HIÁNYPÓTLÁs, FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS, AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

57. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét,
valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér.

58. A hiányok pótlása — melyek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani ás kiegészíteni is lehet
— csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a felhívás, az ajánlattételi dokumentum vagy a
jogszabályok előírásainak.

59. A Kbt. 71.~ (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az Új
gazdasági szereplőre tekintettel, ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.

60. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő
van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta
fel hiánypótlásra.

61. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:

a) nem járhat a 2.~ (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és

b) ennek során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés
(részletes árajánlat) valamely tétele ás egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy
törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét
és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

62. Az ajánlati kötöttség ideje: Az ajánlattevők 30 (harminc) napig kötve vannak ajánlatukhoz. Az
ajánlati kötöttség az ajánlattétel határidő lejártakor kezdődik. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegzésnek az ajánlattevők részére történő megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ás —

amennyiben ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő ajánlatot tevő szervezetet
(személyt) is megjelölte az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben — a második
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további a Kbt. 131. ~ (5) bekezdése alapján
30 (harminc) nappal meghosszabbodik.

AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA
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63. Az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlatkérő megkezdi az ajánlatok bírálatát. Ennek során
ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71 .~ alapján, az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal
összhangban biztosítja, felhívja azonban a figyelmet arra, hogy ugyanazon hiba/hiányosság
tekintetében csak egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. Ajánlattevő jogosult az ajánlatkérő
által nem észrevételezett hiányok pótlására is a fblyamatban lévő hiánypótlás határidejéig. A
hiánypótlás csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumoknak vagy
a jogszabály előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban található iratokat módosítani és
kiegészíteni is lehet.

64. Ajánlatkérőnek a Kbt. 71. ~ alapján lehetősége van arra, hogy az ajánlatban található nem egyértelmű
kijelentések tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől Írásban felvilágosítást kérjen. A
hiánypótlás és a felvilágosítás kérés az EKR-ben történik és csak az EKR-ben teljesíthető. A
felvilágosítás kérés tényéről a többi ajánlattevő egyidejűleg Írásban kap értesítést. A felvilágosítás nem
megfelelő módon vagy tartalommal történő megadása, illetve a rendelkezésre álló határidő
elmulasztása az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után.

65. Ajánlatkérő a Kbt. 71.~ (11) bekezdése alapján, ha az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát
észlel — a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték
megjelölésével —‚ felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az
eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más —

az ajánlatban megtalálható számításon alapuló — adatot. Ervénytelen az ajánlat, ha a számítási
hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették.

66. Ajánlatkérő a Kbt. 72.~ alapján Írásban az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát
megalapozó adatokat, valamint indokolást fog kérni azon ajánlattevőktől, akik esetében aránytalanul
alacsony ellenszolgáltatást talál, vagy — a Kbt. 72.~ (7) bekezdés alapján — teljesíthetetlennek (pl.
túlzottan alacsony vagy magas mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt) ítélt
kötelezettségvállalást talál. Az indokolás kérés során ajánlatkérő a Kbt. 72.~-ban foglaltak szerint fog
eljárni.

67. Az ajánlatok felbontását követően történik az ajánlatok részletes formai és tartalmi ellenőrzése.
Megvizsgálásra kerül, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a j ogszabályokban meghatározott feltételeknek.

AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

68. Ajánlattevő ajánlatát magyar forintban köteles megadni. A Felolvasólapon részenként külön kell
megadni nettó ajánlati árat. Az ajánlati árat a közbeszerzés tárgya szerinti összes tevékenységre
vonatkozóan szükséges megadni úgy, hogy az tartalmaz minden a teljesítéssel összefüggésben
felmerült költséget.

69. Ajánlattevő ajánlatát magyar forintban köteles megadni. A Felolvasólapon külön kell megadni nettó
vállalkozói díjat.

70. Az ajánlati árat a közbeszerzés tárgya szerinti összes tevékenységre vonatkozóan szükséges megadni
úgy, hogy az tartalmaz minden a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget.

71. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kb. 76.~ (2) bekezdés c)
pontjában rögzítetteknek megfelelően a „lr’giobb ár-érték arány” alapján értékek az alábbi szempontok
és súlyszámok mellett:

Részszempont Súlyszám
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1. Ajánlati ár (HUF) 80

2. Az Ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt
többlet jótállási idő (min. 0, max. 60 hónap)

Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 0-100 pont.

1. résZsZempont:

Ajánlati ár (HUF)

Az 1. bírálati részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb ajánlati ár) ajánlat a
maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja in a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési
Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazandó módszerekről és az
ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (IKE 2020. évi 60. számában, 2020. március 25. napján megjelent.)
alapján.

Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (A legjobb ! A vizsgált) X (P max P mm) ± P min

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P mm: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.

Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (80) szorzata.

A 2. részszempont szerinti értékelés:

Az Ajánlatkérő által előírt kötelező jótáUási időn felül vállalt többlet jótállási Idő
(min. 0, max. 60 hónap)

Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti
pontszámot rendeli hozzá a Közbeszerzési Hatóság (IKE 2020. évi 60. számában, 2020. március 25. napján
megjelent)) útmutatója VI. a ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei / 1. sz. melléklet / A.) a relatív
értékelési módszerek / 1.) az egyenes arányosítás / a) pontjában meghatározott képlet segítségével.

Avizsgáit Alegkedvőzlenebb

P = (Pmax Pmtn) + Pm10
Alegkedvezőbb Alegkedvezőtlenebb

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
P~~: a pontskála alsó határa (0)
Alegjkedvezóbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. ~ (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire
a maximális pontszámot adja (60)
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. ~ (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték,
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aniíre a minimális pontszámot adja (0)
Avizsgáit: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár
felső határával azonos számú pontot (100) ad: 60 hónap.

Az ajánlati elem tekintetében ajánlatkérő által meghatározott minimális elvárás, melynél kedvezőtlenebb
az adott ajánlati elem nem lehet: O hónap.

A fent meghatározottaknál kedvezőtlenebb ajánlati elem megajánlása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását
vonja maga után.

Ha a fentiek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek5 akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedes jegyre keli kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni
a pontszárnítás során).

Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál
(tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a
legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).

Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (20) szorzata

AZ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK IDŐPONTJA ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJA

72. A Kbt. 81.~ (11) bekezdése alapján az ajánlattevők ajánlati kötöttsége 30 (harminc) nap, ezen
időtartam alatt ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbíxálni és az eljárás eredményét kihirdetni.
Amennyiben ajánlatkérő nem tudja az elbírálást ezen időtartam alatt befejezni, akkor a Kbt. 70.~ (2)
bekezdése alapján felkérheti az ajánlattevőket ajánlati kötöttségük legfeljebb 60 (hatvan) nappal
történő további meghosszabbítására.

73. Ha az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlati kötöttség 70.~ (2) bekezdése szerint meghatározható
legfeljebb 90 (kilencven), illetve 120 (százhúsz) napos időtartam alatt sem tudja elvégezni, a Kbt. 54.~
(7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel kérheti fel az ajánlattevőket ajánlataik meghatározott
időpontig történő további fenntartására. Ha az ajánlattevők az eljárást lezáró döntésről való értesítést
megelőzően az ajánlati kötöttség a 180 (száznyolcvan) napot meghaladná, az ajánlatkérő az eljárást
lezáró döntést a Kbt. 75.~ (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hozhatja meg.

74. Ajánlatkérő az eljárás eredményét az összegezés megküldésével hirdeti ki az ajánlati kötöttség
időtartam alatt. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést. Ajánlatkérő a második
helyezettel akkor köt szerződést, ha a nyertes visszalép és ajánlatkérő hirdetett második helyezettet.

75. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződés megkötésére a Kbt. 13l.~ (6) bekezdésére
figyelemmel kerül sor. Ennek megfelelően a szerződés nem köthető meg az összegezés megküldését
követő 10 (tiz) napos időtartam lejártáig, kivéve, ha az eljárásban egy ajánlat került benyújtásra. A
nyertes ajánlattevő és a második helyezett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 (harminc) nappal
meghosszabbodik, ezen időtartam alatt a szerződést a feleknek alá kell írnia.
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AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK, EGYÉB IRATOK

JEGYZÉKE

EKR-ben
hat megnevezése megtalálható-e Megjegyzés

űrlap?
Kizárólag az ajánlatkérő által az EKR-ben létrehozott

Felolvasólap Igen elektronikus űrlap útján nyújtható be. Közös ajánlattétel
esetében elegendő a Vezető ajánlattevőnek benyújtania.

A megajánlásra kerülő termékek ajánlati árának részletezése,
Ajánlat részletezése Nem amely az ajánlattevő részéről az ajánlat részeként kötelezően

benyújtandó. Ajánlatkérő nyilatkozatmintát biztosít.

‚ .‚ Az ajánlat részeként benyújtandó. AjánlatkérőCegmformacios lap Nem . . ‚ . .
nyslatkozatmmtat biztosit.
A képviseleti jog igazolására az ajánlattevő és az alkalmasság
igazolásában részt Vevő más szervezet tekintetében az
ajánlathoz csatolni keU a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
vegelszamolasiol szolo 2006 evi V torveny (a tovabbiakban

Alairasi cimpeldany/alairas-mmta Nem ‚ . . . ‚
Ctv.) 9.~-a szermti, ugyved vagy kamarai jogtanacsos altal
eflenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti
országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot

igazoló dokumentum egyszerű másolatát az ajánlatot aláujó
(vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal
rendelkező személytől.
A cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott
más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban
nem szereplő kötelezettségvállalóQr) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó
(a meghatalmazó és a meghatalnrazott aláírását is tartalmazó)

Meghatalmazás N írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya
(adott esetben) em csatolandó, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási

címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az
ajánlatban kötelezettségváUaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy
mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást
ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban
meghatalmazottként ír(nak) alá)

Kizárólag sz EKR-ben megtalálható elektronikus űrlap útján
Kbt. 66.~ (2) bekezdése szerinti nyújtható be. Közös ajánlattétel esetében a nyilatkozatot —

nyilatkozat gen bejelölve, hogy közös ajánlattevő nevében teszi meg — a
vezető ajánlattevő nyújtja be.

„. . Közös ajánlattétel esetén benyújtandó. Ajánlatkérő

Kozos ajanlattevos nyilatkozat Nem . . ‚ . .
nyilatkozatmintat biztosit.
Közös ajánlat esetén az együttműködéséről szóló

..‚. ‚ ‚ megáUapodás a közbeszerzési dokumentum szerinti tartalmi
Egyuttmukodesi megallapodas Nem .. ‚ ‚ .. ‚ ..

kovetelmenyeket alapul veve. Ajanlatkero
nyilatkozatmintát biztosít.
Az eljárásban Kbt. 62.~ (1) bekezdés h)_k) és m) pontjai

szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, ill. közös
ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30:) Korm. rendelet 17.~ (1) bekezdése szerint egyszerű
. . . Igen nyilatkozatot kefl benyu)tama arrol, hogy nem tartozik a Kbt.

l7.~ (1) bek. szerinti nyilatkozat ‚ ‚ . . .
62. ~ (1) bekezdes h)-k) es m) pontjaiban meghatarozott

kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetében elegendő

a vezető ajánlattevőnek benyújtania. Kizárólag az EKR-ben
megtalálható elektronikus űrlap útján nyújtható be.
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Kizárólag az EKR-ben megtalálható elektronikus űrlap útján
Kbt 62.~ (1) bekezdés k) pont kb)

Igen nyújtható be. Közös ajánlattétel esetében minden
alpontja szerinti nyilatkozat ajánlattevőnek külön-külön kell nyilatkoznia.

Kizárólag az EKR-ben megtalálható elektronikus űrlap útján

Nyilatkozat üzleti titokról Igen nyújtható be. Az űrlap „Nem” Válasz esetében is benyújtandó.
„Igen” Válasz esetén ajánlatteVő indokolást köteles csatolni
papír alapú dokumentum elektronikus másolataként.
AjánlatteVőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra
Vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem Vesz

Nyilatkozat kizáró okokról igénybe a Kbt. 62. ~ (1) — (2) bekezdés kizáró okok hatálya alá
alvállalkozók és kapacitásait eső alVállalkozót és (az alkalmasság igazolására igénybe Vett)

Igen
rendelkezésre bocsátó kapacitást biztosító szervezetet/személyt. Közös ajánlattétel
szervezetek esetében esetében Valamennyi ajánlatteVőnek külön-külön be kell

nyújtania. Kizárólag az EKR-ben megtalálható elektronikus
űrlap útján nyújtható be.
Az ajánlatteVőnek az ajánlatában nyilatkoznia keU a Kbt. 66. ~
(6) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakról. Nemleges Válasz

Nyilatkozat a Kbt. 66.~ (6)
esetén is szükséges nyilatkozni. A nyilatkozat kizárólag az

bekezdés a) és b) pontja Igen EKR-ben megtalálható elektronikus űrlap útján nyújtható be.
tekintetében

Közös ajánlattétel esetében minden ajánlattevőnek külön-
külön kell nyilatkoznia.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.~
(7) bekezdésében foglaltaki:ól. Nemleges válasz esetén is

Nyilatkozat kapacitást biztosító szükséges nyilatkozni. Kizárólag az EKR-ben megtalálható
szervezetekről Igen elektronikus űrlap útján nyújtható be. Közös ajánlattétel

esetében minden ajánlattevónek külön-külön kell
nyilatkoznia.
A nyilatkozat kizárólag az EKR-ben megtalálható űrlap útján
nyújtható be. Folyamatban lévő cégbírósági
változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó továbbá a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e

Nyilatkozat változásbejegyzésről Igen tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye”
elnevezésű dokumentum l-l nyomtatott példányát, továbbá
xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem”
elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek
nélkül)]. Közös ajánlattétel esetében az ajánlattevőknek
külön-külön kell nyilatkoznia.
Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8)
bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik

Nyilatkozat a Kbt. 69.~ (11 a) arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kézi
Nem

bekezdése tekintetében figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól
függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó
igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a
korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ajánlatkérő_nyilatkozatmintát biztosít.

Nyilatkozat eljárást megindító
felhívásban előírt alkalmassági
előírások vonatkozásában Igen Ajánlattevőnek az alkalmasság körében előírt szakember

tekintetében nyilatkoznia keU.
bemutatott szakemberek
vonatkozásában

Az előírt alkalmasság igazolására jelölt szakember
Önéletrajz/képzettség! szakmai
tapasztalat igazolása Igen végzettségére/képzettségére vonatkozó igazolásokat, illetve

az alkalmasság igazolására jelölt szakember önéletrajzát már
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az ajánlatban be kell nyújtani. Ajánlatkétő
nyilatkozatmintát biztosít.

Szakmai ajánlat Nem Az ajánlathoz a felhívás VI.3.9) pont 7) alpontjában
meghatározott tartalommal kell csatolni.

Utmutató a műszaki, illetve
szakmai alkalmasság igazolására
benyújtandó referencia Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban előírt Ml
igazolás/nyilatkozat tartalmára Nem követelmények megfelelő tartalmú igazolására
vonatkozóan ~vil) alkalmassági nyilatkozatmintát biztosít.
követelményekl
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II. FEJEZET

MELLÉKLETEK

(IRATMINTÁK)

A jelen közbeszerzési dokumentum mintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes
ajánlattételt megkönnyítse az Ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy
Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az
Csupán javasolt az ajánlattevőknek, kivéve az EKR-ben űrlapként rendelkezésre bocsátott
nyilatkozatok. Ajánlatkérő javasolja az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták helyességét
minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével
kívánja ajánlatát megtenni, Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő fokozott figyelemmel járjon el az
egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A közbeszerzési
dokumentumban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt
valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az
alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel,
körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.
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1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

[ELEKTRONIKUS ŰRLAPI~NT KELL]

Részszempont Súlyszám

1*. Ajánlati ár (nettó HUE) 80

2**. Az Ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt 20
többlet jótállási idő (min. 0, max. 60 hónap)

* A részletes költségvetés összesen nettó sorában megállapított összeg beírandó!
** Csak egész nap adható meg!
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2. számú melléklet

CÉGINFORMÁCIÓS i~i

[PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS MÁSOLATAKÉNT KELL AZ
AJÁNLATHOZ CSATOLNIJ

„DUNA ÚJVÁROS — KÖZVILÁGÍTÁS REKONSTRUKCIÓ”

tárgy-ó közbeszerzési eljárásban

____________ AJÁNLATTEVŐ vonatkozásában
Cég neve:

Cégjegyzékszám:

Nyilvántartó cégbíróság neve: Törvényszék Cégbírósága

Adószáma:

Címe (székhelye):

- irányítószám:
- település:

- utca, házszám:

- telefonszám:

- telefaxszám:

- E-mail cím:

- Internet (URL) cím:

Cégjegyzésre jogosult vezetők

— neve:

— beosztása:

— telefonszáma:

Nem kötelező valamennyi
cégjegyzésre jogosult feltüntetése!

Jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult
személy

- neve

- telefonszáma

- telefax száma

- E-mail címe

2021 hó nap

cégszeríí aláírás



3. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

a Kbt. 66.~ (2) bekezdése alapján

[ELEKTRONIKUS ŰRLAPKÉNT KELL KITÖLTENI]

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulinányozását követően — a
Kbt. 66. ~ (2) bekezdése alapján az eljárást megindító felbívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat fenntartások és korlátozások nélkül jelen
nyilatkozattal elfogadjuk.

Kijelentem, bogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a tárgyi közbeszerzési eljárás
szerinti munkára vonatkozó szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, az ajánlatban megjelölt eHenszolgáltatásért
teljesítjük.

L.. Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.
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4. számú melléklet

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
[PAPíR ALAPÚ DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS MÁSOLATAKÉNT KELL AZ

AJÁNLATI lOX CSATOLNI]

Alulírottak egyetértésben nyilatkozunk arról, hogy

„DUNA ÚJVÁROS — KÖZVILÁGÍTÁS REKONSTRUKCIÓ”

tárgyó közbeszerzési eljárás ajánlattéte]i felhívására a Kbt. 35.~. alapján

1 (név, székhely) Ajánlattevő és
2 (név, székhely) Ajánlattevőt

közösen kíván ajánlatot tenni, illetve az eljárásban részt venni.

1. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, és műszaki leírás áttanulmányozását követően — a Kbt. 66.~ (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően — ezennel nyilatkozunk, hogy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

2. Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben Ajánlatkérő, mint nyertes közös Ajánlattevőt kiválaszt -

az ajánlati adatlapon (felolvasólap) szereplő ajánlati áron, a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételekkel megkötjük és teljesítjük.

3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van bármely a jelen
eljárásban az Ajánlatkérő által közzétett közbeszerzési dokumentummal, vagy azok bármely feltételével,
akkor az ajánlatunk érvénytelen.

4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye az ajánlattéteh
határidő lejárta után a Kbt. 35.~ (7) bek. értelmében 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.

Nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk Együttműködési megállapodásunkat.

2021 hó nap

cégszerű aláírás cégszerű aláírás

1 A létszám bővíthető, ez esetben az összes Ajánlattevő feltüntetése és aláírása szükséges
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5. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS2

[PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS MÁSOLATAKÉNT KELL AZ
AJÁNLATHOZ CSATOLNII

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székbely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér
1.) Ajánlatkérő által kiírt, „DuNAÚJVÁROS —KÖZVILÁGÍTÁS REKONSTRUKCIÓ”tárgyú közbeszerzési
eljárással kapcsolatban

1 (név, székhely) Ajánlattevő és
2 (név, székhely) Ajánlattevő között.

Alulírottak a későbbi konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben — előzetesen - az alábbi
megállapodást kötik:

1. Képviselet:

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös Ajánlattevők teljes jogú képviseletére (az ajánlattétellel kapcsolatos
valamennyijognyilatkozat megtételére, a közös Ajánlattevők teljes jogú képviseletére, az ajánlat (hiánypótlás,
indoklások) aláírására (cégnév) részéről

(név, beosztás) teljes joggal jogosult3.

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös Ajánlattevők képviseletében a kapcsolattartásra a
(cégnév) (név, beosztás, telefon és telefax száma, e-mail címe) teljes

joggal jogosult.

2. A szerződés teljesítésének irányítása:

A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre:
(cégnév) részérőF
(cégnév) részéről’

3. Felelősségvállalás

Felek kijelentik, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt
valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják. Felek kijelentik, hogy nyertességük
esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséért korlátlan és egyetemleges
felelősséget vállalnak az Ajánlatkérő irányába.

4. Feladatmegosztás

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:

A szerződés teljesítése során elvégzett és az elismert teljesítést követően a kifizetés az alábbi bankszámlákra

2 Csak közös ajánlattétel esetén csatolandó.
~ Kérjük, ez után az oldal után csatolják a képviseletre jogosult személy részére adott teljes bizonyító erejű

meghatalmazást.

5. Bankszámlák
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történhet:

CÉG BANKSZÁMLASZÁM

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 65.~ (10) bekezdése alapján a műszaki leírásban meghatározott, kizárólag az
Ajánlattevők valamelyike által elvégzendő (beállítási- és
üzembe helyezési) feladatokat az ajánlattevők
közüF Ajánlattevő fogja elvégezni.4

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül
elfogadják, és cégszerű aláírással bitelesítik.

Melléklet:
Képviseletre jogosult személynek adott meghatalmazás.

2021 hó nap

cégszerű aláírás
cégszerű aláírás

‚ Amennyiben az Ajánlatkérő nem élt a Kbt.65.~. (10) bek szerinti előírással a pontot egyértelműen át kell húzni.
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6. számú melléklet

NYILATKOZAT
KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL

[ELEKTRONIKUS ŰJ.RLAPKÉNT KELL KITÖLTENI]

í.~. A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

a szervezet nem áll az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt.
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7. számú melléklet

Nyilatkozat üzleti titokról

[ELEKTRONIKUS ŰRLAPKÉNT KELL KITÖLTENI]

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy a benyújtott részvételi jelentkezés/ajánlat üzleti titkot tartalmaz:

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.
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8. számú melléklet

NYILATKOZAT

a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vonatkozásában

[ELEKTRONIKI’.JS ÜRLAPKÉNT KELL KITÖIJENI]

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

a szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt.
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet.
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9. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐINYILATKOZAT

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

[ELEKTRONIKUS Ü RLAPKÉNT KELL KITÖLTENIJ

. A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilaikozom. hogy a szerződés teljesítéséhez a

gazdasági szerepi (l aháll alkozó kíván igénybe venni:

A Kbt. 66. ~ (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, bogy a kózbeszerzés tárg~r ának alábbiakban
meghatározott részeivel (tevékenységeivel~ Ósszefüggésben kívánunk alvállalkozót igénybe venni:

A Kbt. 66. ~‚ (6) beke,dés b) pontja alapján nvilaikozom, Hogy a szerződés teljesítéséhez a fentiekben
meghatarozott részek (tevékenységek) tekintetében az alábbi alválialkozókat kívánjuk igénybe venni,
feltuntetve az alválialkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét (tevékenységeket) is, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:

A közbeszerzés teljesítésekor igénybe venni A közbeszerzés azon része (tevékenységei),
kívánt alvállalkozó neve és címe (amennyiben amellyel összefüggésben alvállalkozót veszünk
az ajánlat/részvételi j elentkezés benyújtásakor igénybe
ismert)
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10. számú melléklet

Nyilatkozat

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

[ELEKTRONIKUS ŰRIAPKÉNT KELL KITÖLTENI]

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

LI a szervezetnek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. ~ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonosa a következő: (név, áflandó lakóhely):

Tulajdonos neve: __________________________
Tulajdonos állandó lakóhelye:

LI a szervezetnél a Pmt. 3. ~ 38. pont a)—b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs
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11. számú melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 65.~ (7) bekezdése vonatkozásában

[ELEKTRONIKUS ŰRLAPKÉNT KELL KITÖJJENI]

o A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy a

gazdasági szereplő az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65.~ (7) bekezdése alapján kapacitást nyójtó (...)

szervezetre vagy személyre kíván támaszkodni:

Szervezet/személy neve, székhelye/lakhelye Eljárást megindító felhívás alkalmassági
követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági
követelmény száma
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12. Számú melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról

[ELEKTRONIKUS ŰRLAPKÉNT KELL KITÖLTENI]

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy (...) szervezet vonatkozásában a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és

a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:

változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban.
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13. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 69.~ (ha) bekezdése tekintetében5

[PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS MÁSOLATAKÉNT KELL AZ
AJÁNLATHOZ CSATOLNI~

Aluhrott ‚ mint a(z) (név, cím) ajánlattevő képviselője az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12.~ (2) bekezdése alapján

n y ii a t k o z o m,

hogy DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza
tér 1.) ajánlatkérő a(z) [....] tárgyában indított EKR számú közbeszerzési eljárásban az
alkalmassági követelmények vonatkozásában általunk benyújtott igazolásokat az alkalmassági
követelmények vonatkozásában a jelen közbeszerzési eljárásban vegye figyelembe/vagy ne vegye
figyelembe.6

Ezen igazolásokat az alábbiak szerint jelölöm meg:

[.. .]

A jelen nyilatkozatot az „DUNAÚJVÁROS — KÖZVILÁGÍTÁS REKONSTRUKCIÓ” tárgyában indított
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

2021 hó nap

cégszerű aláírás

A Kbt. 69. ~ (ha) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére
a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az
esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri fhgyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel~e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben
megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
6 Megfelelő válasz aláhúzandó!
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14/A. számú melléklet

AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT ALKALMASSÁGI ELŐÍRÁSOK VONATKOZÁSÁBAN
BEMUTATOTT SZAKEMBEREK

[ELEKTRONIKUS ŰRLAPKÉNT KELL KITÖLTENI]

~ A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában az
alábbiakban felsorolt szakember(eke)t kívánom bemutatni, valamint nyertességünk esetén bevonni a
szerződés teljesítésébe:

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény
megnevezése

A szakember neve

Szakértővel jogviszonyban álló szervezet megnevezése

Szakértő jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel

. Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.
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14/B. számú melléklet

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
az ajánlattételi felhívás M2) alkalmassági követelményéhez

[PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS MÁSOLATAKÉNT KELL AZ
AJÁNLATHOZ CSATOLNI]

I.) SZEMÉLYES ADATOK*
Név:

Munkáltató, foglalkoztató neve, amelynél a
szakember munkaviszonyban, di. egyéb
foglalkoztatási jogiszonyban áU

A 266/2013. ~TII. 11.) Korm. Rendelet [1. SZ• okleveles villamosmérnök (a Korm. rendelet szerint
melléklet VI. Szakma, Felelős Műszaki vezetés megkövetelt szakmai gyakorlati idő: 36 hónap)
fejezet 21. sor Villamosság szakterület (jelölés: VAGY
MV-VT) szerinti „Képesítési minimum
követelmény és az ezzel egyenértékű villamosmérnök (a Korm. rendelet szerint
szakképzettség” megjelölése: megkövetelt szakmai gyakorlati idő: 48 hónap)

Névjegyzék adatok (nyilvántartó kamara
megnevezése) (adott esetben):

Jogosultság megszerzésének időpontja (adott
esetben):

Nyilvántartási szám (adott esetben):

Elérési útvonal (adott esetben):

II.) ISKOLAI VEGZETTSEG
(Kezdje a legfrissebbel, és Úgy haladjon az időben visszafelé!)

Csak abban az esetben kell kitöltenie a szakembernek. amennyiben a szakember az
~j~J~ittéte1kor jogosultsággal nem rendelkezik

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség
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Mettől meddig

(év hónaptól év hónapig)
. .. . A szakmai munka leírásaCsak abban az esetben kell kitoltenie a

szakembernek, amennyiben a szakember az
ajánlattételkor jogosultsággal nem rendelkezik.

Az eljárást meghirdető felhívás M2) pontjában meghatározott MV-VI kategóriájú felelős műszaki
vezetői jogosultsággal rendelkezem és a kamata a nyilvántartási szám alatt
jegyzi.
vagy
Az MV-VI kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal a szerződéskötés időpontjára
rendelkezni fogok.

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben az „DUNAÚJVÁROS — KÖZVILÁGÍTÁS REKONSTRUKCIÓ” tárgyú
közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő az ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, az ajánlattevő
rendelkezésére áLlok, közreműködök a teljesítésben az ajánlattevő által megjelölt beosztásban (pozícióban),
és nincs más olyan kötelezettségem a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való
munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

2021 hó nap

szakember aláírása

*Amennyiben a szakember rendelkezik az IVW-VI jogosultsággal, úgy az önéletrajzban elegendő feltüntetni
a jogosultság megszerzésének időpontját, a nyilvántartó kamarát és a nyilvántartási számát (a személyes
adatoknál, és ebben az esetben a II. és III. pontot nem kell kitölteni).
**A naptári hónapok eltérő számú naptári napokból állnak, így az alkalmasság megáflapításkor, illetve a
többlet szakmai tapasztalat értékelése során a tört hónapok nem értelmezhetőek, ezért a szakmai
önéletrajzban közlésre kerülő időtartamokat csak az egész naptári hónapok figyelembevételével kell
megadni.

III.) SZAKMAI GYAKORLAT*
A jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladion az időben visszafelé!)
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ÚTMUTATÓ
a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására benyújtandó referencia igazolás tartalmára

vonatkozóan, melyből az eljárást megindító felhívás M.1.) pontja szerinti alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható

[PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTUM ELEKTRONIK[JS MÁSOLATAKÉNT KELL AZ
AJÁNLATHOZ CSATOLNI]

Ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;

A szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és
telefonszáma vagy e-mail címe;

A referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági rninimumkövetelményeknek
megfelelően részletezett tartalommal);

A teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel;

A referencia mennyisége

Ezúton nyilatkozom arról, hogy a teljesítés a szerződés a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt.

Dátum

Cégszerű aláírás
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III. FEJEZET

MŰSZAKI LEÍRÁS

(külön mellékelve)
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IV. FEJEZET

KDÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET

(külön mellékelve)
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