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DOKUMENTÁCIÓ

a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú „Komplex intézményi mozgásprogramok és
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú
intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” kiemelt
projektje keretében Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés
című, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz

Ajánlatkérő neve, címe: Országos Egészségfejlesztési Intézet (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
1. Az eljárás általános feltételei
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. évi CVIII. törvény a
közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített
ajánlati felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlati dokumentáció) összes feltételét
az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját eladási/szolgáltatási feltételeinek
érvényesítéséről.
A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlati dokumentációban megadott
műszaki leírásnak.
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:
a) ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a Kbt. 67. § alapján
kitűzött hiánypótlási határidőre, vagy
b) ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlati
dokumentációban megadott minden követelménynek.
Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, a dokumentáció
az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan
megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt
kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan
körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat
természetét vagy jellemzőit.
Ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük,
amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem
készít és nyújt be ajánlatot Ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy
az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak
részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt
szolgáltatások céljára.
Jelen dokumentációban és az Ajánlati felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az Ajánlattételi felhívás és a dokumentáció
ellentmondása esetén a felhívás az irányadó.
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2. Kiegészítő tájékoztatás
Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet – a megfelelő
ajánlattétel érdekében – az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatban a Kbt. 45.§-a alapján írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől
vagy az általa meghatározott szervezettől.
Minden tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben és e-mailben is szerkeszthető formában
kell eljuttatni az alábbi címre:
Hivatalos név: Gál és Társai Ügyvédi Iroda
Postai cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. félemelet 1.
Kapcsolattartási pont(ok):

Fax: +36 1 373 0141

Címzett: dr. Bendzsel-Varga Katalin

E-mail: iroda@galnet.eu

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a megadott
címre.
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően a lehető leghamarabb, valamint az
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni.
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg írásban a
dokumentáció igénylése vagy átvétele során feltüntetett elektronikus elérhetőségre és/vagy posta
címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha az ajánlattevő a kiegészítő
tájékoztatást megkapta.
A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet
adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a
gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az
arra jogosulthoz kerüljön. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a
dokumentációt nem váltotta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon
elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes
a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást).
Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat kérhető a
dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyén.
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.
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.
3. Teljesség és pontosság
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlati dokumentáció tartalmának
teljességét.
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Az ajánlatkérő semmilyen kifogást nem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő
elmulasztotta az ajánlati dokumentáció valamely részének átvételét.
4. Ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt
terheli függetlenül az ajánlat sorsától.
5. Ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlati felhívás
IV.3.7 pontjában megadott időtartamban kötve van ajánlatához.
6. Több változatú ajánlat
Nem lehet több változatú ajánlatot tenni.
7. Tájékoztatás
Az Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint az Ajánlati felhívásban előírta, hogy az Ajánlattevők
tájékozódjanak az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről,, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelniük.
Az Ajánlatkérő a jelen pontban megadja azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Levelezési cím: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefonszám: +36-1-795-1400
Telefax: +36-1-795-0716
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Honlap: www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbfh.hu
Adózás tekintetében
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36- 1-428-5100
Fax: +36-1- 428-5509
Honlap: www.nav.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
H-1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefonszám: +36-1-795-1400
Telefax: +36-1-795-0716
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Honlap: www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
Környezetvédelem tekintetében
Földművelésügyi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Tel: +36-1-795-2000
Fax: +36-1-795-0200
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
Egészségvédelem tekintetében
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Központi Ügyfélszolgálat Iroda: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Tel: +36-1-795-1200
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége tekintetében
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39/B.
Tel: +36-1-795-2975
Fax: +36-1-795-0760
E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu

8. Értékelés
Az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az
ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás − „Nettó ajánlati ár” − alapján bírálja el.
Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan
Ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra
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kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy Ajánlattevő kizárására okot adó
körülmények.
Az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, valamint
a Kbt. 71-73. §-okban, az ajánlati felhívásban, továbbá a jelen dokumentációban foglaltakra
tekintettel kell értékelni.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az értékelést olyan
időtartam alatt kell elvégeznie, hogy Ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az
ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti
Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati
kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontjától számított 60 napot. Amennyiben Ajánlattevő Ajánlatkérő által megadott határidőben
nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja.
Amennyiben valamelyik Ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell
hagyni.
Ajánlatkérő köteles az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás
lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok,
igazolások tartalmának tisztázása érdekében Ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. A hiánypótlás és
felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 67. §-a tartalmazza.
Mindaddig, amíg bármely Ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő
van folyamatban, Ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve Ajánlatkérő nem hívta fel
hiánypótlásra.
Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat,
valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi Ajánlattevőt egyidejűleg, írásban
értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony
árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely önállóan
értékelésre kerül.
Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor Ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a
közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően a
szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni.
Köteles Ajánlatkérő a fentieket alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás
több mint húsz százalékkal eltér Ajánlatkérő rendelkezésére álló – az ellenszolgáltatás önállóan
értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső – anyagi fedezet összegétől.
Az aránytalanul alacsony ajánlati elem (ellenszolgáltatás) miatti indokolás kérés szabályait a Kbt. 69.
§-a tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról szóló döntés meghozatalához az szükséges,
Ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi Ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati
elemeket megalapozó adatokat.
Ha az ajánlatnak az értékelési szempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy
túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt
kötelezettségvállalást tartalmaz, Ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat,
valamint indokolást köteles írásban kérni. Ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi Ajánlattevőt
egyidejűleg, írásban értesítenie kell.
Ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati
elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során Ajánlattevőtől írásban tájékoztatást
kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan.
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Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a
gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.

9. Közös ajánlattétel (figyelemmel az Ajánlati felhívás VI.3) 28. pontjában foglaltakra)
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Közös ajánlattétel esetén elegendő,
ha az ajánlattevők egyike veszi 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 közös ajánlattevői megállapodást
(együttműködési megállapodás) az Ajánlati felhívás VI.3) 28. pontjában előírt tartalommal.
A közös Ajánlattevők 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 kiegészítő tájékoztatás megadása [45. §], a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] és indokolás
[69–70. §] kérése esetében Ajánlatkérő a közös Ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását,
illetve felhívását a képviselőnek küldi meg.
A közös Ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
Ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy Ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési
eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében  nem tehet másik ajánlatot más Ajánlattevővel közösen,
 más Ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
 más ajánlatot benyújtó Ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem
igazolhatja
10. Alvállalkozók igénybevétele
Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy
alapanyag eladóját.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a)-b) pontja alapján 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.
A Kbt. 26. § alapján, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát
meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség
biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak
minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös Ajánlattevőként kell, hogy
szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az
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határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül
számított ellenértékéből
11. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban azt 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 alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Az Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerint más szervezet
kapacitására támaszkodhat az Ajánlati felhívás III.2.2.) és III.2.3) pontjában leírtak szerint.
12. Ajánlati ár
Az ajánlati árat (“Nettó ajánlati ár”) ÁFA nélkül, forintban kell megadni, a jelen dokumentáció M1.
számú mellékleteként csatolt Felolvasólap értelemszerű kitöltésével.
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont szerint ajánlattevők sorrendjét a
“Nettó ajánlati ár” határozza meg.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ÁFA tartalom mértékéről a dokumentáció mellékletét képező
Felolvasólapon.
Az ajánlati árat a jelen dokumentációban meghatározott összes szerződéses kötelezettségre
tekintettel kell megadni, azzal, hogy a megadott “Nettó ajánlati ár” a szerződés teljesítése során
kötött.
A “Nettó ajánlati árnak” minden olyan költségtényezőt tartalmaznia kell, amelyet az Ajánlattevő
Ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amely összességében fedezetet nyújt a jelen
dokumentáció részét képező műszaki specifikáció szerinti teljesítésre.

13. Formai követelmények
a)

A dokumentáció másra nem ruházható át, közzé nem tehető és kizárólag az ajánlattételhez
használható fel.
b) Ajánlattevőnek a Kbt. 60.§-61.§-ának megfelelően az Ajánlati felhívásban, illetve a
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
ajánlatát elkészítenie.
c) Az ajánlatban felolvasólapot (jelen dokumentáció 1. sz. melléklete) kell elhelyezni, amelynek
a következő adatokat kell tartalmaznia:
 Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) neve, címe, adó-, és
bankszámlaszáma,
 Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) képviselőjének neve, címe,
telefon- és faxszáma,
 az Ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjában közölt értékelési szempontok szerinti ajánlati
elemek (Ajánlati felhívás IV.2.1) pont),
 Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) cégszerű aláírása, keltezés.
d) Az ajánlatban lévő, minden – az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy 55. § (5) bekezdése
szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén olyan személy(ek)
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e)
f)

g)

h)

i)

aláírásával kell ellátni, aki(k) az Ajánlattevő(k), alvállalkozó, vagy 55. § (5) bekezdése szerinti
szervezet nevében érvényes jognyilatkozat tételére jogosult(ak) vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak
Az ajánlatnak a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint kell
felépülnie, valamint az ott meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget
vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de
lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni.
Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges.
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.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért papír alapú és elektronikus
formában készített ajánlatotokat együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak
biztosítani kell a következőket


az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,



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



a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek a következő pontban felsorolt
adatok (11. j)-m) pontok).

j)
k)

A papír alapú példány fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI” feliratnak
Amennyiben az ajánlat több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni kell, hogy az az
ajánlat része.
l) Az ajánlatot az Ajánlattevők lehetőleg képviselőjük útján közvetlenül (személyesen) nyújtsák
be.
m) Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:
 az ajánlatkérő nevét, címét;
 az ajánlattevő nevét, címét;
 az ajánlat megnevezését: „AJÁNLAT - TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú
„Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok
megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős
közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok
megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” kiemelt projektje keretében
„Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés” pályázat keretében.
 a következő feliratot: „Ajánlat, felbontani csak az ajánlattételi határidő lejártakor
lehet!”
n) Bármely benyújtási mód esetén, így abban az esetben is, ha az ajánlat postai úton kerül
benyújtásra, annak a beadás helyére, határidőben történő megérkezése az Ajánlattevő
felelőssége. Ajánlatkérő nem tekinti az ajánlatot határidőben átvettnek, ha az pl. a postázó
helyiségébe, vagy a portájára érkezett csak meg. Az ajánlatokat csak felhívásban megjelölt
bontás pontos helyszínre történő beérkezésekor lehet átvettnek tekinteni. A postán és más
módon feladott/kézbesített ajánlatokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni továbbá:
„Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó
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14. A szerződés megkötése
Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén az eljárás nyertesével a szerződést a Kbt. 124.§ szerint köti
meg. Az eljárás nyertese az Ajánlattevő, aki Ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot tette.
A szerződés létrejöttének időpontja a szerződés mindkét fél általi aláírásának a napja. Tekintettel
arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 83.§-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le, ezért Ajánlatkérő
tárgyalást nem tart, így a szerződéstervezethez módosító javaslatokat fűzni, azt kiegészíteni az
ajánlatban nem lehet.
Ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás
nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel kössön szerződést,
feltéve, hogy a Kbt. 77.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelöli az ajánlatok értékelése során
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet. A nyertes Ajánlattevő
visszalépésének tekintjük, ha bármilyen, a nyertes Ajánlattevőnek felróható okból a szerződéskötés
meghiúsul.
Tekintettel arra, hogy a szerződést az Ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, a dokumentáció
részeként kiadott szerződés(tervezet), valamint az ajánlat tartalmának megfelelően kell megkötni és
a szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell az ajánlat értékelésre került elemeit is (Kbt. 124.§ (2)
bekezdés), abban az esetben, ha az ajánlat tartalma az eredményhirdetést követően a
szerződéskötésig megváltozna, vagy amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítési biztosítékot nem
bocsátja a szerződés hatályba lépésekor Ajánlatkérő rendelkezésére, ezt a szerződéskötést
meghiúsító okként tekinti Ajánlatkérő.
15. Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt
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.
Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet,
dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:
a) a dokumentum:
- az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy
- az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy
- közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevői megállapodás szerinti képviselőjének;
vagy
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az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott
személy aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére.

16. Üzleti Titok Védelme
Ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett,
üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet) [Ptk. 2:47 §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3)
bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra
hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne
tartalmazzák az alábbiakat:
 Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek
alapjául szolgáló – a következő bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk,
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja;
 nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és
tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik személyek
(különösen más Ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben Ajánlattevő az
üzleti titkot [Ptk. 2:47 §] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el,
hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is.

17. Biztosítékok a Kbt. 126.§ (2) bekezdés szerinti egyéb igényekre vonatkozóan:
nemteljesítésre vonatkozó biztosítékok (ún. teljesítési biztosíték)
A nyertes Ajánlattevőnek biztosítékot kell nyújtani a szerződés szerinti, áfa nékül számított
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben, a Kbt. 126. § (2) bekezdése alapján a szerződés
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként (a továbbiakban: teljesítési
biztosíték). A Kbt. 126. § (2) bekezdése alapján kikötött biztosítéknak legkésőbb a szerződés
hatálybalépésének napjától kell rendelkezésre állnia.
A biztosítékok nyújtása a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján teljesíthető az Ajánlatkérőként
szerződő fél fizetési számlájára óvadékként történő befizetéssel (átutalással) vagy bank vagy biztosító
által vállalt garancia (a továbbiakban: garanciavállaló nyilatkozat)/banki készfizető kezességvállalás
biztosításával/biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvény formájában.
A teljesítési biztosítéknak legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől a nyertes ajánlattevő
teljesítésének napjáig kell Ajánlatkérő rendelkezésére állnia.
Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § szerint
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
Amennyiben nyertes Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot garanciavállaló nyilatkozattal, banki
készfizető kezességvállalás biztosításával/biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtja:
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a)

b)

c)

a garanciavállaló nyilatkozatot az ajánlatkérési dokumentáció M14 sz. mellékletében
meghatározott
minta
szerinti
tartalommal,
banki
készfizető
kezességvállalás
biztosításával/biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvényt az ajánlatkérési dokumentáció M15 sz. mellékletében meghatározott minta
szerinti tartalommal kell kiállíttatni.
a garanciavállaló nyilatkozatot kiállító szervezetnek, illetőleg a kötelezvényt kiállító
szervezetnek vállalnia kell, hogy a nyilatkozat alapján a Kedvezményezett első írásbeli
felszólítására - melyben kijelenti, hogy a szerződés nyertes ajánlattevőnek felróhatóan
meghiúsult - a felszólítás kézhezvételét követő 8, azaz nyolc banki napon belül, az
alapjogviszony vizsgálata nélkül fizet, anélkül, hogy a Kedvezményezettnek a megállapított
összeget, vagy kérést igazolnia, vagy indokolnia kellene. A garanciavállaló nyilatkozatnak
valamint a kötelezvénynek visszavonhatatlannak kell lennie.
a garanciavállaló nyilatkozat eredeti példányát, illetve banki készfizető kezességvállalás
biztosításával/biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvény eredeti példányát a nyertes Ajánlattevőnek a szerződésben meghatározottak
szerint Ajánlatkérő részére át kell adnia. Az eredeti garanciavállaló nyilatkozat/kötelezvény a
szerződés mellékletét fogja képezni.

Abban az esetben, ha nyertes Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a Kbt. szerint óvadékként, az előírt
összeg átutalásával/befizetésével nyújtja
 a biztosíték összegét Ajánlatkérő 10032000-00290074-30005204 számú számlájára kell
befizetnie/átutalnia. Ebben az esetben a nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor be kell
mutatnia Ajánlatkérő részére a biztosíték befizetését igazoló banki dokumentumot
(eredetiben, hiteles vagy egyszerű másolatban).
A közbeszerzési eljárást lezáró szerződés megkötésének feltétele a teljesítési biztosíték összegének
Ajánlatkérő számláján való jóváírása, vagy a garanciavállaló nyilatkozat, vagy a kötelezvény eredeti
példányának határidőre történő benyújtása. Ajánlatkérő a befizetés/átutalás tényét ellenőrzi és csak
a határidőre, a szerződéskötést megelőzően a számláján történt jóváírás esetén tekinti a biztosíték
nyújtását teljesítettnek. Amennyiben nyertes Ajánlattevő nem tesz eleget a szerződés „Teljesítési
biztosíték”-nyújtási kötelezettségének, vagy az annak teljesítésére vonatkozó, fentiek szerinti
dokumentumok valamelyikét Ajánlatkérőnek határidőben nem adja át, az Ajánlatkérő úgy tekinti,
hogy a szerződéskötés a nyertes Ajánlattevőnek érdekkörében felmerült okból hiúsult meg.

18. A kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolásának részletes módja
A Kbt. 56. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolása érdekében
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok magyarországi letelepedésű Ajánlattevő, alvállalkozó és a Kbt.
55.§ (5) bekezdése szerinti szervezet esetében, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történik.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ának
megfelelően Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a
tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, illetve következőképpen
köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a)

A Kbt. 56. § (1) bekezdés a), b) pontjában foglalt kizáró okok hiányát Ajánlatkérő ellenőrzi.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés b) pontja esetén, amennyiben Ajánlattevő a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül
cégnek, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon
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kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített
nyilatkozatot kell benyújtania.

b)

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet, valamint a kérelem érkezéséről, a cégbíróság által
megküldött igazolás csatolandó az ajánlathoz.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok hiányát cég esetében céginformációs
szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján Ajánlatkérő ellenőrzi;
Magánszemély Ajánlattevő esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint, amennyiben a nem
magánszemély gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve
szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtani az ajánlathoz.

c)

A Kbt. 56. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok hiányát a Közbeszerzési Hatóság (a
továbbiakban: Hatóság) honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs
szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő
ellenőrzi;

d)

A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok hiányát az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az
Ajánlatkérő ellenőrzi, amennyiben a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az
illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást kell
Ajánlatkérőnek csatolnia;

e)

A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja esetén az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve
szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát kell ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni;

f)

A Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pontja esetén a kizáró okok hiányát az Ajánlatkérő ellenőrzi a
munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint
vezetett nyilvántartásból nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból

g)

Tekintettel arra, hogy a Kbt. 56.§ (1) bekezdés h) pontja szerinti kizáró ok csak természetes
személyre értelmezhető, egyéb Ajánlattevőnek nem kell igazolást becsatolnia, illetve erre
vonatkozóan nyilatkoznia. Természetes személy esetében a kizáró ok fenn nem állását hatósági
erkölcsi bizonyítvány ajánlathoz történő benyújtásával igazolja.

h)

A Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontjára vonatkozóan nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat
benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során,

i)

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ka) és kb) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy
nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett
gazdasági szereplőről van szó; azonban a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja
tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha
Ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló
törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen a vezető tisztségviselő nevének és
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani,

j)

A Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan, Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely Ajánlattevőben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik és amelynek tekintetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek
fennállnak. Amennyiben van ilyen szervezet, Ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban megnevezni.
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A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 6. § alapján Ajánlatkérő – a Kbt. 56.§ (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott kizáró okok kivételével – a kizáró okok fenn nem állásának igazolására elfogadja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást.
A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§
szerinti kizáró okok hatálya alá.
A nyilatkozatok megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a dokumentáció 2. sz.
mellékletében található. Amennyiben a Dokumentáció 5. pontjában Ajánlatkérő dokumentum
benyújtását írja elő, a Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható.

A Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolása érdekében
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő esetében:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § szerint nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő
esetében az Ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli
nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a) A Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-d), f), h) és i) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának
igazolására az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi
bizonyítványt) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást kell benyújtani.
b) A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja esetén a letelepedése szerinti ország illetékes
hatóságainak igazolását kell benyújtani.
c) A kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisból Ajánlatkérő is ellenőrzi, amennyiben Ajánlattevő az
adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti
együttes adóigazolást is be kell nyújtani.
d) Amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az a) vagy a b) pont szerinti
kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek
mindegyikére, Ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert
az érintett országban, az Ajánlattevő által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai
szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtani.
e) A Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pontja esetén a kizáró okok hiányát az Ajánlatkérő ellenőrzi a
munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a
szerint vezetett nyilvántartásból nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból.
f) A Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontjára vonatkozóan nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat
benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.
g) A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes
hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást kell benyújtani.
h) A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a nem magyarországi
adóilletőségű gazdasági szereplő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem
ismert az érintett országban, az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet
előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtani.
i)

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy
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amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
j)

Ha az Ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. §
r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Amennyiben a pénzmosásról
szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető vagy nincsen,
az Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát kell benyújtani.

k) A Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy vane olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely Ajánlattevőben
közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik. Amennyiben van ilyen szervezet, az Ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban
megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 6. § alapján Ajánlatkérő – a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott kizáró okok kivételével – a kizáró okok fenn nem állásának igazolására elfogadja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást.
A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. §-a
szerinti kizáró okok hatálya alá.
A nyilatkozatok megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a dokumentáció 2. sz.
mellékletében található. Amennyiben a Dokumentáció 5. pontjában Ajánlatkérő dokumentum
benyújtását írja elő, a Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.
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II./A MŰSZAKI LEÍRÁS
/mellékletként csatolva/
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II./B SZERZŐDÉS TERVEZET
/mellékletként csatolva/

20

II./C MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK
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MELLÉKLETEK: NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK
Sorszám
M1
M0
M2
M2
M2

M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15

Megnevezés
Felolvasólap
Tartalomjegyzék
Ajánlati nyilatkozat
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában, valamint az 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok tekintetében, valamint a Kbt. 58. § (3)
bekezdése szerinti nyilatkozat abban a tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt.
56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint
Magyarországon letelepedett ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés f), i)
pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében
NEM Magyarországon letelepedett ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)e), f), g), h), i), kb) pontjaiban, meghatározott kizáró okok tekintetében.
Nyilatkozat a Kr. 14.§ (1) bekezdés c) pontja tekintetében
Nyilatkozat a Kr. 15.§ (3) bekezdés a) pontja tekintetében
Nyilatkozat a Kr. 15.§ (3) bekezdés d) pontja tekintetében
Szakemberek aláírt önéletrajzai
Nyilatkozat a rendelkezésre állásról
A Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata
Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról
Teljesítési biztosíték garanciavállaló nyilatkozat formanyomtatványa (adott esetben)
Biztosító/bank által kiállított kötelezvény formanyomtatványa (adott esetben)
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TARTALOMJEGYZÉK
A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.
Oldalszám
Felolvasólap (M1 melléklet)
Tartalomjegyzék
(Oldalszámokkal ellátva)
Ajánlati nyilatkozat (M2 melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint (M2 melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint (M3 melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint (M4 és M15 melléklet)
I. Rész: Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos
együttműködési megállapodása
(Amennyiben közös az ajánlattétel.)
Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (amennyiben az
ajánlattevő/közös ajánlattevő cég valamely adata módosítás alatt van)
Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az
ajánlattevő, 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.)
Magyarországon letelepedett Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a kizáró
okok tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata
a Kbt. 56. § (1) bekezdés f), i) pontjaiban meghatározott kizáró okok
tekintetében.
(Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített
nyilatkozat eredeti példánya vagy egyszerű másolat. (M5 melléklet))
Ajánlattevő nyilatkozata
a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában, valamint az 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok tekintetében, valamint a Kbt. 58. § (3) bekezdése
szerinti nyilatkozat abban a tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak
fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
(Eredeti nyilatkozat vagy egyszerű másolat) (M2 melléklet)
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Oldalszám
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)
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.)
Nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a kizáró okok
tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata
a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-e), f), g), h), i), kb) pontjaiban, meghatározott
kizáró okok tekintetében (amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem
bocsát ki ezen kizáró okok tekintetében kivonatot vagy igazolást).
(Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat
eredeti példánya vagy egyszerű másolat.) (M6 melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata
a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában, az 56. § (2) bekezdésében,
meghatározott kizáró okok tekintetében, valamint a Kbt. 58. § (3) bekezdése
szerinti nyilatkozat abban a tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak
fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
(Eredeti nyilatkozat vagy egyszerű másolat. M2 melléklet)
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)
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.)

Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására
Pénzügy intézményi nyilatkozat(ok)
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Oldalszám
az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában meghatározottak szerint.
(A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 14.§ (1) bekezdés
a) pontja tekintetében)
Nyilatkozat
az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában meghatározottak szerint.
(a Kr. 14.§ (1) bekezdés c) pontja tekintetében) (M7 melléklet)
Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság
igazolására
Nyilatkozat
a Kr. 15.§ (3) bekezdés a) pontja tekintetében, valamint a Kr. 16. § (1) (2)
bekezdése szerinti igazolások (M8 melléklet)
Nyilatkozat
a Kr. 15. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében (M9 melléklet)
Szakértők aláírt önéletrajzai
(Minden szakértőnek be kell adni.) (M10 melléklet)
Személyzet végzettségét igazoló dokumentumok
(Minden szakértőnek be kell adni)
Nyilatkozat a rendelkezésre állásról (M11 melléklet)
A Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata (M12
melléklet)
Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról (M13 melléklet)
Egyéb igazolások, dokumentumok
Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok
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M1 melléklet
FELOLVASÓLAP
TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú „Komplex intézményi mozgásprogramok
és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban,
többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával”
kiemelt projektje keretében Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés közbeszerzési
eljárás bontásához

Ajánlattevő adatai1
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):
Elérhetőségi adatok:
Kijelölt kapcsolattartó személy neve:
Levelezési címe:
Telefon:
Telefax:
E-mail cím:
Ajánlat számszerűsíthető adatai:
Nettó ajánlati ár

…………………. Ft

A megajánlott ajánlati árat további ……. % ÁFA terheli.
A „Nettó ajánlati ár” (Ft) tartalmaz minden olyan költségtényezőt, amelyet Ajánlattevő
Ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet
nyújtanak a felhívásban és a dokumentációban meghatározott műszaki-szakmai és
szerződéses feltételek szerinti teljesítésre.
Kelt:
………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

1

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevő nevét és székhelyét kérjük megadni!

26

M2 melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT

2

TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú „Komplex intézményi mozgásprogramok és
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú
intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” kiemelt
projektje keretében Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
Alulírott
______________________________
(ajánlattevő
neve)
mint
a(z)
______________________________ (székhely: ______________________________) cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazott képviselője3 – az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után ezennel az
alábbi nyilatkozatokat teszem.
1)
Ajánlattevő önmagára vonatkozóan – különös tekintettel a Kbt. 60. § (3) bekezdésére:
 Nyilatkozik, hogy a kiírásban ismertetett feltételek szerint részt kíván venni a TÁMOP6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú „Komplex intézményi mozgásprogramok és
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban,
többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők
bevonásával” kiemelt projektje keretében Iskolai egészséges életmód kutatás és
felmérés tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat a jelen nyilatkozattal
elfogadja,
 Nyilatkozik, hogy nyertessége esetén a dokumentáció részét képező szerződés-tervezet
és Ajánlatkérő által elfogadott ajánlat szerint Ajánlatkérővel szerződést köt, és azt az
abban foglaltak szerint fogja teljesíteni a megajánlott és a szerződésben elfogadott
ellenszolgáltatás ellenében, és a munkát ajánlati felhívásának, a közbeszerzési
dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint az alábbi összeg erejéig
szerződésszerűen teljesítjük, valamint, a szerződés teljesítése céljából, a szerződésen
alapuló szerződéseiben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 128.
§ szerinti előírások érvényesítését,
 elfogadja, hogy amennyiben olyan kitételt, okiratot tett ajánlatában, ami ellentétben van
az ajánlati felhívással vagy a dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az
ajánlata érvénytelen.
2)
Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a Kbt. 25. § (7) bekezdése értelmében
az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a
közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
3)
Ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint (a megfelelő válasz előtti négyzet X
jellel jelölendő!):
A) □ Nyilatkozik, hogy nem vesz igénybe alvállalkozót.
□ Nyilatkozik, hogy alvállalkozót kíván igénybe venni az alábbiak szerint (a megfelelő részt
kérjük aláhúzni, adott esetben kitölteni!):
 a közbeszerzés ……………… részének teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
2
3

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!
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százalékát meg nem haladó mértékben kíván alvállalkozót igénybe venni.
a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben kíván alvállalkozót igénybe venni.

B)

□
Ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerint nyilatkozik, hogy a szerződés
teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg-haladó mértékben a következő
alvállalkozó(ka)t kívánja igénybe venni (Abban az esetben kitöltendő, amennyiben
Ajánlattevő az A) pont alapján a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben vesz igénybe alvállalkozót, a táblázat szükség szerint bővíthető):
A közbeszerzésnek a
A közbeszerzésnek az a
százalékos aránya,
része, amelynek
Alvállalkozó
amelynek
Alvállalkozó neve
teljesítésében a
székhelye
teljesítésében a
megjelölt alvállalkozó
megjelölt alvállalkozó
közreműködik
közreműködik

4)

Ajánlattevő a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok vonatkozásában önmagára
vonatkozóan nyilatkozik, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá4.

5)

Ajánlattevő a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okra vonatkozóan nyilatkozik, hogy van
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az Ajánlattevőben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik (a megfelelő válasz előtti négyzet X jellel jelölendő!)
□ Igen
□ Nem
a) Amennyiben van ilyen szervezet, e szervezet:
 neve:
 székhelye:
b) Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az a) pontban megnevezett szervezet vonatkozásában a Kbt.
56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott kizáró okok, továbbá a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn.

6)

Ajánlattevő önmagára vonatkozóan nyilatkozik a Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) alpont kizáró
ok tekintetében, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján, hogy, olyan társaságnak
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén
jegyeznek:
□ Igen, szabályozott tőzsdén jegyzett
□ Nem jegyzett szabályozott tőzsdén5. Ez esetben Ajánlattevő nyilatkozik, hogy
a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa(i)6

4

A Kbt. 56.§ (1) bekezdés f) és i) pontja szerinti kizáró okokra vonatkozóan Magyarországon letelepedett ajánlattevő

(közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők) külön-külön teszi meg közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara
által hitelesített nyilatkozat formájában.
5

A Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint, amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról,

hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc)
alpontja szerinti kizáró ok igazolására.
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az alábbi(ak): (a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § re) alpontja alapján, az ra)–rb) alpontokban
meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet vezető tisztségviselője):
Tényleges tulajdonos / vezető Tulajdonos állandó lakóhelye
tisztségviselő természetes személy
neve (megnevezése)

7)

Ajánlattevő a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

8)

Ajánlattevő a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint nyilatkozik, hogy az alkalmasság igazolásába
bevont szervezet nem tartozik a Kbt. 56. §-ának foglalt kizáró okok hatálya alá.7

9)

Ajánlattevő önmagára vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés
a) pontja alapján kért számlavezetői nyilatkozatokkal kapcsolatban:
 Nyilatkozik, hogy a cégkivonatában szereplő pénzügyi intézményeken kívül az ott
feltüntetett számlákon felül, illetve a nyilatkozattal igazolt pénzügyi intézményen kívül
más pénzügyi intézménynél pénzforgalmi számlát nem vezettet.
 Adott esetben kitöltendő: Nyilatkozik, hogy a cégkivonatban feltüntetett
…………………………..…..vezetett………………………..……………………..…..sz.
pénzforgalmi
számlája ………………….-án megszűnt.

10)

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy minden, az eljárással kapcsolatban tudomására jutott adatot,
tényt, megoldást, dokumentumot, információt bizalmas információnak tekint és titokban
tart. Kötelezettséget vállal arra, hogy Ajánlatkérő előzetes írásbeli engedélye nélkül a

6

Tényleges tulajdonos a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint:
„ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (3) bekezdésében meghatározott
módon - közvetve 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 Ptk. 685/B. §
(2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
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, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.”

7

Ajánlattevőnek csak abban az esetben kell nyilatkoznia, ha az alkalmasság igazolásához más szervezetet vesz
igénybe a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerint.
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11)

12)

13)

14)

tudomására jutott bizalmas információkat (azokról készült másolatot) nem hozza
nyilvánosságra, vagy harmadik személynek nem szolgáltatja ki, illetve harmadik személy
számára nem teszi hozzáférhetővé. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy jelen pont szerinti
titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad.
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.
Nyilatkozunk a Kbt. 54. §-a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük az
adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
Nyilatkozunk a Kbt. 126. §-ának (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlati felhívás III.1.1.)
pontjában meghatározott teljesítési biztosítékot, a szerződésben, ill. a Kbt-ben
meghatározott határidőre az ajánlatkérő számára rendelkezésre bocsátjuk.
Nyilatkozunk, hogy a Közbeszerzési Hatóság Elnökének 2014. május 16-án a Közbeszerzési
Értesítő 2014. évi 57. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság Elnökének útmutatója a
Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes
elérhetőségéről” tárgyú útmutatójában nem szereplő nyilvántartás(oka)t figyelembe vettük.

Kelt:
………………………………

cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása
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M3 melléklet
NYILATKOZAT8
a Kbt. 60. § (5) bekezdése tekintetében
TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú „Komplex intézményi mozgásprogramok és
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú
intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” kiemelt
projektje keretében Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
Alulírott
______________________________
(ajánlattevő
neve)
mint
a(z)
______________________________ (székhely: ______________________________) cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazott képviselője9 a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint (a megfelelő válasz előtti
négyzet X jellel jelölendő!):




Nyilatkozik, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény (Kkvt.) hatálya alá tartozik (a megfelelő válasz előtti négyzet X jellel
jelölendő!):
□ Igen
□ Nem
Nyilatkozik, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
alapján (a megfelelő válasz előtti négyzet X jellel jelölendő abban az esetben, ha az előző
nyilatkozatban az igen választ jelölte meg!):
□ Mikrovállalkozásnak minősül
□ Kisvállalkozásnak minősül
□ Középvállalkozásnak minősül

Kelt:
……………………………………………………………

cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása

8
9

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

M4 melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés tekintetében
TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú „Komplex intézményi mozgásprogramok és
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú
intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” kiemelt
projektje keretében Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
Alulírott
______________________________
(ajánlattevő
neve)
mint
a(z)
______________________________ (székhely: ______________________________) cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazott képviselője10 a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más
szervezet(ek) (vagy személy) kapacitásaira
nem támaszkodunk
VAGY
támaszkodunk az alábbiak szerint:
Azon alkalmassági követelmények (az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjainak
megjelölésével), amelynek történő megfelelés
igazolására az ajánlattevő más szervezet
kapacitásaira támaszkodik

Szervezet neve, székhelye11

Amennyiben más szervezet(ek) vagy személy kapacitására támaszkodik az ajánlattevő:
Továbbá nyilatkozunk a Kbt. 55. § (6) bekezdés alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek történő
megfeleléshez, illetve a szerződés teljesítéséhez más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitására az
alábbiak szerint támaszkodunk12:
a) nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre
bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni és ennek
módjáról az alábbiak szerint nyilatkozunk (amennyiben az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet alvállalkozóként megjelölésre került az Ajánlati nyilatkozat 3. pontjában, abban az esetben
ezt kérjük feltüntetni) 13

10

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

11

A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés érdekében más

szervezet erőforrásaira támaszkodik.
12

Ajánlattevő választása szerint választható az a) vagy b) vagy c) pont. (Kbt. 55. § (6) bekezdés)

13

Ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került.

Az alkalmasság igazolásakor
bemutatott más szervezet neve, címe:

Az alkalmasság igazolásakor
bemutatott, más szervezet által
rendelkezésre bocsátott erőforrások
a szerződés teljesítése során
ténylegesen igénybe vételének
módja:

ÉS/VAGY
b) nyilatkozunk, hogy a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság
igazolásához (ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési
beruházások teljesítésére vonatkozik) felhasználjuk – amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során – az alábbi módon vesszük igénybe:

Az alkalmasság igazolásakor
bemutatott más szervezet neve, címe:

Az alkalmasság igazolásakor
bemutatott, más szervezet által
rendelkezésre bocsátott szakmai
tapasztalata igénybe vételének
módja:

ÉS/VAGY
c) nyilatkozunk a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglaltakon
túl – hogy az ajánlatunkban benyújtjuk az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatát, akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen
rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Az a szervezet, amelynek adatait felhasználjuk,
a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a teljesítés elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 14
Kelt:
……………………………………………………………

cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása

14

E pont választása esetén kérjük, csatolja a más szervezet c) pont szerinti nyilatkozatát.

M5 mellékl et
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú „Komplex intézményi mozgásprogramok és
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú
intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” kiemelt
projektje keretében Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdés f) és i) pontjai
tekintetében 15

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
n y i l a t k o z o m,
hogy nem állnak fenn az ajánlattevővel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) szerinti kizáró okok.

Kelt:
………………………………

cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása

15

A Kbt. 56.§ (1) bekezdés f) és i) pontja szerinti kizáró okokra vonatkozóan Magyarországon letelepedett ajánlattevő

(közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők) külön-külön teszi meg közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara
által hitelesített nyilatkozat formájában!

M6 melléklet
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú „Komplex intézményi mozgásprogramok és
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú
intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” kiemelt
projektje keretében Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés, továbbá szakmai tárgyú
közbeszerzési eljáráshoz

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdése tekintetében16
(Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében)
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
n y i l a t k o z o m,
hogy nem állnak fenn az ajánlattevővel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok.
Amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság kibocsát ezen kizáró okok tekintetében
kivonatot vagy igazolást, abban az esetben Ajánlattevő az alábbiak szerint adja meg a
szükséges adatokat (a megfelelő válasz előtti négyzet valamennyi pontban X jellel jelölendő,
a nyilatkozat a letelepedés szerinti ország megnevezésével kiegészítendő és az első négyzet
megjelölése esetén a táblázat kitöltendő!):
1.)
□ Nyilatkozik, hogy a székhelye szerinti ország: ……….………………… (ország megnevezése)
jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kizáró okok hiányának
igazolására a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§-a szerinti alábbi igazolás(ok)/kivonat(ok)
felel(nek) meg, és az(oka)t az alább megnevezett bíróság(ok), hatóság(ok) bocsátja/bocsátják
ki:
Igazolás megnevezése

Az igazolást kibocsátó bíróság / hatóság neve,
címe

□ Nyilatkozik, hogy a székhelye szerinti ország: ……….………………… (ország
megnevezése) jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki igazolást /
kivonatot a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt kizáró okok hiányának
igazolására.
2.)

□
Nyilatkozik, hogy a székhelye szerinti ország: ……….………………… (ország
megnevezése) jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt kizáró okok

Ajánlattevő (közös ajánlattevők mindegyike) teszik egyszerű nyilatkozatként – közjegyzői hitelesítés nem
szükséges!
16

hiányának igazolására a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§-a szerinti alábbi
igazolás(ok)/kivonat(ok) felel(nek) meg, és az(oka)t az alább megnevezett bíróság(ok),
hatóság(ok) bocsátja/bocsátják ki:

Igazolás megnevezése

Az igazolást kibocsátó bíróság / hatóság neve,
címe

□ Nyilatkozik, hogy a székhelye szerinti ország: ……….………………… (ország
megnevezése) jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki igazolást /
kivonatot a Kbt. 56.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt kizáró okok hiányának
igazolására.
3.)

□
Nyilatkozik, hogy a székhelye szerinti ország: ……….………………… (ország
megnevezése) jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok
hiányának igazolására a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§-a szerinti alábbi
igazolás(ok)/kivonat(ok) felel(nek) meg, és az(oka)t az alább megnevezett bíróság(ok),
hatóság(ok) bocsátja/bocsátják ki:

Igazolás megnevezése

Az igazolást kibocsátó bíróság / hatóság neve,
címe

□ Nyilatkozik, hogy a székhelye szerinti ország: ……….………………… (ország
megnevezése) jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki igazolást /
kivonatot a Kbt. 56.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok hiányának
igazolására.
4.)

□
Nyilatkozik, hogy a székhelye szerinti ország: ……….………………… (ország
megnevezése) jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok
hiányának igazolására a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§-a szerinti alábbi
igazolás(ok)/kivonat(ok) felel(nek) meg, és az(oka)t az alább megnevezett bíróság(ok),
hatóság(ok) bocsátja/bocsátják ki:

Igazolás megnevezése

Az igazolást kibocsátó bíróság / hatóság neve,
címe

□ Nyilatkozik, hogy a székhelye szerinti ország: ……….………………… (ország
megnevezése) jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki igazolást /
kivonatot a Kbt. 56.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hiányának
igazolására.
5.)

□ Nyilatkozik, hogy a székhelye szerinti ország: ………………..………………….. (ország
megnevezése) jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt
köztartozásoknak (vám, adó, társadalombiztosítási járulék) az alábbi köztartozások
felelnek meg, és azokat az alább megnevezett hatóságok tartják nyilván:

Köztartozás megnevezése

5.)

A köztartozást nyilvántartó hatóság neve, címe

□
Nyilatkozik, hogy a székhelye szerinti ország: ……….………………… (ország
megnevezése) jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt kizáró okok
hiányának igazolására a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§-a szerinti alábbi
igazolás(ok)/kivonat(ok) felel(nek) meg, és az(oka)t az alább megnevezett bíróság(ok),
hatóság(ok) bocsátja/bocsátják ki:

Igazolás megnevezése

Az igazolást kibocsátó bíróság / hatóság neve,
címe

□ Nyilatkozik, hogy a székhelye szerinti ország: ……….………………… (ország
megnevezése) jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki igazolást /
kivonatot a Kbt. 56.§ (1) bekezdés f) pontjában foglalt kizáró okok hiányának
igazolására.
7.)□ Nyilatkozik, hogy a székhelye szerinti ország: ……….………………… (ország megnevezése)
jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt kizáró okok hiányának
igazolására a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§-a szerinti alábbi
igazolás(ok)/kivonat(ok) felel(nek) meg, és az(oka)t az alább megnevezett bíróság(ok),
hatóság(ok) bocsátja/bocsátják ki:

Igazolás megnevezése

Az igazolást kibocsátó bíróság / hatóság neve,
címe

□ Nyilatkozik, hogy a székhelye szerinti ország: ……….………………… (ország
megnevezése) jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki igazolást /
kivonatot a Kbt. 56.§ (1) bekezdés h) pontjában foglalt kizáró okok hiányának
igazolására.
8.) □

Nyilatkozik, hogy a székhelye szerinti ország: ……….………………… (ország megnevezése)
jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt kizáró okok hiányának
igazolására a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§-a szerinti alábbi
igazolás(ok)/kivonat(ok) felel(nek) meg, és az(oka)t az alább megnevezett bíróság(ok),
hatóság(ok) bocsátja/bocsátják ki:

Igazolás megnevezése

Az igazolást kibocsátó bíróság / hatóság neve,
címe

□ Nyilatkozik, hogy a székhelye szerinti ország: ……….………………… (ország
megnevezése) jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki igazolást /
kivonatot a Kbt. 56.§ (1) bekezdés i) pontjában foglalt kizáró okok hiányának
igazolására.
Ajánlattevő (a nyilatkozat a letelepedés szerinti ország megnevezésével kiegészítendő, a
táblázat kitöltendő és szükség esetén további sorokkal bővítendő!):
9.) □ Nyilatkozik, hogy a székhelye szerinti ország: ……….………………… (ország
megnevezése) jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában foglalt
kizáró okok hiányának igazolására a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§-a szerinti
alábbi igazolás(ok)/kivonat(ok) felel(nek) meg, és az(oka)t az alább megnevezett
bíróság(ok), hatóság(ok) bocsátja/bocsátják ki:

Igazolás megnevezése

Az igazolást kibocsátó bíróság / hatóság neve,
címe

□ Nyilatkozik, hogy a székhelye szerinti ország: ……….………………… (ország
megnevezése) jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki igazolást /
kivonatot a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában foglalt kizáró okok
hiányának igazolására.
10.) □ Nyilatkozik önmagára vonatkozóan, hogy nem áll a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában foglalt kizáró ok hatálya alatt.

Kelt:
………………………………
cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása

M7 melléklet
N Y I L A T K O Z A T 17
TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú „Komplex intézményi mozgásprogramok és
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú
intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” kiemelt
projektje keretében Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
Alulírott
______________________________
(ajánlattevő
neve)
mint
a(z)
______________________________ (székhely: ______________________________) cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazott képviselője18 az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2010.
(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem,
hogy az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó
nélkül számított (nettó) teljes árbevételünk az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben az
alábbi összeg volt:
Év

Nettó árbevétel összege ………………(HUF)

Kelt:
………………………………

cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása

17

Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, kapacitást rendelékezésre bocsátó szervezetnek kell külön-külön
benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez.
18
Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

M8 melléklet
NYILATKOZAT

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján
TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az
általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok
megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” kiemelt projektje keretében Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés tárgyú közbeszerzési
eljáráshoz

Alulírott ______________________________ (ajánlattevő neve) mint a(z) ______________________________ (székhely: ______________________________)
cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője19 az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentjük, hogy az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 3 éves időszakban az ajánlati felhívás III.2.3. M1) pontjában előírt szolgáltatások területén végzett legjelentősebb szolgáltatásaink
az alábbiak voltak:

Szerződést kötő
másik fél
(neve, székhelye)

19

Teljesítés időtartama
((kezdés és befejezés
időpontja
év/hónap/nap
bontásban)

Teljesítés
helye

Az ellenszolgáltatás
összege (nettó HUF) és
a saját teljesítés
mértéke

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

A teljesített
szolgáltatás tárgya

Szerződést kötő
másik fél
kapcsolattartója
(név, e-mail
elérhetőség,
telefonszám)

A vonatkozó
referencia-igazolás
oldalszáma, ha
alkalmazandó a Kr.
16. § (1) bek. a)
pontja

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

A fenti teljesítés(ek) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt(ek).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6.§ (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK (2014/24/EK) európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az
általa kiadott vagy aláírt igazolást kell csatolni a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint. Ha azonban a szerződést kötő másik fél az
előző mondatban foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatát kell csatolni!

Kelt:
………………………………

cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő
aláírása20

20

Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot. Egy ilyen nyilatkozat benyújtása szükséges.

M9 melléklet
NYILATKOZAT

21

TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú „Komplex intézményi mozgásprogramok és
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú
intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” kiemelt
projektje keretében Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Alulírott
______________________________
(ajánlattevő
neve)
mint
a(z)
______________________________ (székhely: ______________________________) cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazott képviselője22 mint ajánlattevő az ajánlati dokumentációban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése
után a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően
kijelentem, hogy
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni:
A szerződés teljesítésekor
betöltendő munkakör, azaz az
a pozíció, amelyre a
23
szakembert jelöljük :

Név:

Jogviszony

24

Képzettség és /vagy
végzettség:

Az önéletrajz
oldalszáma az
ajánlatban

Kijelentem, hogy az itt feltüntetett szakértők végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak
részletes bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok tartalmazzák.
Kelt:
………………………………

cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása

21

Az ajánlattevő tölti ki.
Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!
23
Az ajánlati felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeinek szakemberekre vonatkozó része
alapján kell kitölteni az ott felsorolt összes szakemberre!
24
A nyilatkozattevő és a szakember között fennálló jogviszony (pl. munkaviszony)
22

M10 melléklet
S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z 25
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

SZAKMAI TAPASZTALAT IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (tól, -ig)

Ellátott funkciók feladatok és beosztások
ismertetése

(év/hónap)

A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember alkalmasságának
megítéléséhez szükséges összes információt!
25

NYELVISMERET
(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)
Magyar nyelv

Beszéd

Olvasás

Írás

Idegen nyelvek

Beszéd

Olvasás

Írás

EGYÉB
Egyéb képességek: ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Szakértelem: ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Kelt:
………………………………
aláírás

M11 melléklet
NYILATKOZAT
az ajánlattevő által ajánlott személyek rendelkezésre állásáról

TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú „Komplex intézményi mozgásprogramok és
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú
intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” kiemelt
projektje keretében Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott ………………………………
szakértő26 kijelentem, hogy részt veszek a fent említett 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:

Mettől27

Meddig

{időszak kezdete}

{időszak vége}

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat keretében való, személyem bemutatásáról tudomásom
van, ehhez kifejezetten hozzájárulok, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni,
és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban,
melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályoznák.

Kelt:
………………………………
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Cím:

Cím:

Aláírás:

Aláírás:

26
27

Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőnek alá kell írnia.
Indokolt esetben több időszak is megjelölhető.

M12 melléklet

AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZET
NYILATKOZATA28
(amennyiben Ajánlattevő igénybe vesz!)
TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú „Komplex intézményi mozgásprogramok és
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú
intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési
alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” kiemelt projektje keretében
Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet neve:
…………………………………………………………………………………….…………..…
Székhelye:………………………….……………………………………………………..……
Amennyiben Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassága igazolása során a Kbt. 55. §
(5) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására kíván támaszkodni:
1.) A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján
nyilatkozik, hogy tudomással bír arról a körülményről, hogy a Ptk. 6:419. § szerint –
a Kbt. 55.§ (1) bekezdés c) pontja alapján kezesként felel Ajánlatkérőt Ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
2.) A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet nyilatkozik, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
3.) A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet nyilatkozik, hogy minden, az eljárással
kapcsolatban tudomására jutott adatot, tényt, megoldást, dokumentumot, információt
bizalmas információnak tekint és titokban tart. Kötelezettséget vállal arra, hogy
Ajánlatkérő előzetes írásbeli engedélye nélkül a tudomására jutott bizalmas
információkat (azokról készült másolatot) nem hozza nyilvánosságra, vagy harmadik
személynek nem szolgáltatja ki, illetve harmadik személy számára nem teszi
hozzáférhetővé. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy jelen pont szerinti titoktartási
kötelezettség a szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
_________________________
cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása

Amennyiben az alkalmasság igazolásába bevont szervezet a Kbt. 55.§ (6) bekezdésének a) pontja szerint
alvállalkozóként megjelölésre kerül, akkor a nyilatkozatot ezen alvállalkozónak kell kitöltenie
28

47

M13 melléklet
NYILATKOZAT AZ ELEKTRONIKUS FORMÁBAN BENYÚJTOTT AJÁNLATRÓL
TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú „Komplex intézményi mozgásprogramok és
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú
intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” kiemelt
projektje keretében Iskolai egészséges életmód kutatás és felmérés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint ajánlattevő29 kijelentem, hogy az
ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf és .xls
file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
Az ajánlatot 1 (egy) db eredeti példányban kell benyújtani azzal, hogy a 4/2011. (I.28.)
Kormányrendelet 46.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt adatszolgáltatási kötelezettség miatt a papír
alapú példánnyal mindenben megegyező 2 (kettő) db elektronikus másolati példányban (CD-n, DVDn, vagy pendirve-on - PDF formátumban) is be kell nyújtani, zárt csomagolásban. Az ajánlatok
elektronikus adathordozón benyújtott példány tekintetében ajánlatkérő előírja, hogy azt jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható .pdf file-ban kell elkészíteni. Az ajánlattevőnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti)
példánnyal megegyezik.
Amennyiben az elektronikusan és papír alapon benyújtott ajánlatok között eltérés van, Ajánlatkérő a
papír alapon benyújtott ajánlatokat tekinti mérvadónak.

Kelt:

………………………………

cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása

29

Közös ajánlattétel esetén elegendő a vezető ajánlattevőnek benyújtania

M14 melléklet
BIZTOSÍTÉK A KBT. 126.§ (2) - SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ELMARADÁSA ESETÉRE
(minta)

GARANCIAVÁLLALÓ NYILATKOZAT
A …................................................ Bank / biztosító jelen okirat alapján vállalja, hogy a ….......................
(továbbiakban Szerződő fél) a ………………..-vel (………………………….) kötendő, „………………..” tárgyú
szerződésben vállalt teljesítési kötelezettségeinek biztosítékaként a Szerződő fél nevében a
…………………………. (továbbiakban Kedvezményezett) részére …………………………,-, azaz ………………………
forint összeg erejéig az alapjogviszony vizsgálata nélkül, feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát
nyújt.*
A Bank / biztosító a garanciavállalás alapján Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti garancia
számra hivatkozó, a.…........................................(név)…................................................(cím) Bank /
biztosító részére beérkező, magyar nyelvű, írásbeli felszólítására — melyben kijelenti vagy,
- a szállítási szerződés teljesítésének az elmaradását (meghiúsulás)
és erre tekintettel azt, hogy a Kedvezményezett a szerződés szerint megállapított, a felszólításban
közölt összegre jogosult, és ez alapján fizetési igényét bejelenti — a felszólítás kézhezvételét követő
8, azaz nyolc banki napon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül fizet, anélkül, hogy
Kedvezményezettnek a megállapított összeget, vagy kérést igazolnia, vagy indokolnia kellene.

Ez a garancia … …-ig érvényes. Az ezt követően kézhez kapott felhívás alapján fizetési kötelezettség a
Kedvezményezettel szemben a Bankot / biztosítót nem terheli.
Kelt: …......................................
……………………………………
aláírás, bélyegző

* Közös Ajánlattevők esetén a bekezdés mintaszövege az alábbi: A …................................................
Bank/ biztosító jelen okirat alapján vállalja, hogy a …......................(Ajánlattevő neve, címe) mint a
….(Ajánlattevő neve, címe) és …(Ajánlattevő neve, címe) tagokból álló Közös Ajánlattevő részéről
biztosítékot nyújtó fél (továbbiakban Szerződő fél) megbízásából a Konzorciumi tagok és a
………………. (……………………….) között kötendő, „………………..” tárgyú szerződésben vállalt teljesítési
kötelezettségek biztosítékaként a Szerződő fél nevében a ………………………….. (továbbiakban
Kedvezményezett) részére …………………………,- Ft azaz ……………………… forint összeg erejéig az
alapjogviszony vizsgálata nélkül, feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát nyújt.

M15 melléklet
BIZTOSÍTÉK A KBT. 126.§ (2) - SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ELMARADÁSA ESETÉRE
(minta)
KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÓ KÖTELEZVÉNY
készült egy eredeti példányban
………………………..
neve:
………………………..
címe:
………………………..
Szerződő (Megbízó): neve:
………………………..
címe:
………………………..
Kedvezményezett:
neve:
………………………..
címe:
………………………..
Kötelezvényszám:
Biztosító (Kezes)

Megbízónk értesített bennünket arról, hogy az Önök által „…………………………………." tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevőjeként, a kiírás feltételei szerint köteles a szerződéskötéskor
………………….., EUR összegű a szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése biztosítékát nyújtani az
Önök javára.*
A fentiekre tekintettel a Kezes a Megbízó megbízásából a Kedvezményezett és a Megbízó között
„…………….” tárgyban kötendő jelen szerződésben foglalt szerződéses kötelezettségek teljesítésének
biztosítékaként Kedvezményezett javára jelen kötelezvényt állítja ki.**
1. Kezes kötelezettségvállalásának kezdete:
2. Kezes kötelezettségvállalásának vége:
3. Kötelezvény összege:

….. … …
…. … …
………….,- Ft,- azaz ……………. forint.

A kötelezvény összege a Kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s a
Kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény alapján
teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.
4. A Kezes szolgáltatása: Jelen kötelezvény alapján a Kezes feltétlen és visszavonhatatlan
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezett kijelenti Kezes részére közölt
fizetési igénybejelentésében (továbbiakban: Lehívás) vagy:
- a szerződés teljesítésének az elmaradását (meghiúsulás)
és erre tekintettel azt, hogy a Kedvezményezett a szerződés szerint – a felszólításban közölt megállapított összegre jogosult, és ez alapján fizetési igényét bejelenti, akkor Kezes a szolgáltatását –
a Megbízó helyett a Kedvezményezett részére történő kifizetést – készfizető kezesként az
igénybejelentés kézhezvételét követő 8 banki napon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül teljesíti.
A kötelezvényre vonatkozó bármely Lehívás írásban nyújtandó be a Kezes részére. A Lehívásban a
Kedvezményezettnek a fenti kötelezvényszám megjelölésével hivatkoznia kell jelen kötelezvényre;
valamint a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét hitelt érdemlő
módon bizonyítania kell (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy
számlavezető bankjának megfelelő igazolásával).
A kötelezvény alapján a Kezes kötelezettségvállalása a kötelezvényen megjelölt időpontban kezdődik,
illetve szűnik meg. Ennek megfelelően a kötelezvény alapján bármiféle Lehívásnak a 2. pontban
megjelölt időpontig a Kezes részére meg kell érkeznie.

A Kezes kötelezettségvállalása tehát a 2. pontban megjelölt időpontban megszűnik függetlenül attól,
hogy a kötelezvényt a Kezes részére visszaszolgáltatták-e, ezt megelőzően pedig azon a napon szűnik
meg, amikor a kötelezvény eredeti példányát a Kezes részére visszaszolgáltatják.
A jelen kötelezvényből származó igények a Kezes előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem
engedményezhetők és nem ruházhatók át.
Kelt…………….…….............
………………………(Biztosító)
aláírás, bélyegző

* Közös Ajánlattevők esetén a bekezdés mintaszövege az alábbi:
Megbízónk értesített bennünket arról, hogy az Önök által „………………………………………………….."
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban a … és … tagokból álló nyertes Konzorcium részéről
biztosítékot nyújtó félként a kiírás feltételei szerint köteles a szerződéskötés időpontjáig
…………………..,- Ft összegű a szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése biztosítékát nyújtani az
Önök javára
** Közös Ajánlattevők esetén a bekezdés mintaszövege az alábbi:
A fentiekre tekintettel a Kezes a Megbízó megbízásából a Kedvezményezett és a Konzorciumi tagok
között „…………….” tárgyban kötendő szerződésben foglalt szállítási szerződéses kötelezettségek
teljesítésének biztosítékaként Kedvezményezett javára jelen kötelezvényt állítja ki.

