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DOKUMENTÁCIÓ

Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-20130001 “Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” projektjének általános kommunikációs
feladatainak (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és
rendezvényszervezési és promóciós feladatainak, valamint a kapcsolódó ügynökségi
szolgáltatásoknak) ellátására
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.

2.

Kiegészítő tájékoztatás

A közbeszerzési eljárásban – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatás
kérhető az ajánlatkérőtől a Kbt. 45. §-ában meghatározottak szerint.
Minden tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben és e-mailben is szerkeszthető formában kell
eljuttatni az alábbi címre:
Hivatalos név: Gál és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4.
Kapcsolattartási pont(ok):

Fax: +36 1 373 0141

Címzett: dr. Mártai Andrea

E-mail: andrea.martai@galnet.eu

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a megadott
címre.
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Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a megadott
címre.
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg. Ajánlatkérő a
kiegészítő tájékoztatást az alábbi internetes oldalon teszi elérhetővé határidőben:
http://www.oefi.hu/kozbesz.html.
A kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető az internetes oldalon.
A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni.
Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni a 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.
Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem 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.
A dokumentáció ellenértéke az előállításával és a rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban jelen
közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült költségeket alapul véve az ajánlati felhívás IV.3.3.
pontjában meghatározott összeg, amelyet a Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján kizárólag a Kbt. 124. § (4)
bekezdése szerinti nyertes ajánlattevőnek kell megfizetnie az ajánlati felhívás IV.3.3. pontjában
meghatározott feltételek szerint.
5.

Ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlati felhívás
IV.3.7 pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához.
6.

Több változatú ajánlat

Nem lehet több változatú ajánlatot tenni.
7.

Tájékoztatás

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető:
A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
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Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH)
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Tel.: +36-1- 303-9300
Fax: +36-1- 210-4255
Honlap: www.munka.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 13.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbfh.hu

8.

Értékelés

Az értékelés végeredményeképpen az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül kiválasztásra, mint
nyertes ajánlat.
Ha több ajánlatnak azonos az összesített pontszáma, akkor az az ajánlat minősül összességében
legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás esetében
pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a
legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ha az összességében
legelőnyösebb ajánlat így sem állapítható meg, akkor az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében
sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határát az ajánlati felhívás tartalmazza.
Értékelési szempontok
Részszempontok:
I. Nettó ajánlati ár a médiavásárlás tekintetében (Ft)
I.1. Megyei napilapok (kereskedelmi kampányok esetén)
I.2. Megyei napilapok (TCR kampányok)
I.3. Országos napilapok (kereskedelmi kampányok esetén)
I.4. Országos napilapok (TCR kampányok)
I.5. Heti-, Kétheti és havilapok (kereskedelmi kampányok esetén)
I.6. Heti-, Kétheti és havilapok (TCR kampányok)
I.7. Közterületi megjelenések (kereskedelmi kampányok esetén)
I.8. Közterületi megjelenések (TCR kampányok)
I.9. Online (kereskedelmi kampányok esetén)
I.10. Online (TCR kampányok)
I.11. Rádió (kereskedelmi kampányok esetén)
I.12. Rádió (TCR kampányok)
I.13. Televízió (kereskedelmi kampányok esetén)
I.14. Televízió (TCR kampányok)
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Súlyszámok
66
4
2
4
2
4
2
8
2
8
2
6
2
10
4

I.15. Egyéb általános kedvezmények (kereskedelmi kampányok esetén)
I.16. Egyéb általános kedvezmények (TCR kampányok)

4
2

II. Nettó ajánlati ár a kreatív gyártás tekintetében (Ft)
II.1. Kreatív koncepció és tervezési díjak
II.2. Nyomtatási díjak – plakát nyomtatás
II.3. Nyomtatási díjak – Szórólapok, kiadványok, tájékoztatók, egyxéb
nyomdai anyagok
II.4. Fotózás
II.5. Rádióreklám gyártás
II.6. Filmgyártás
II.7. Produkciós ügynökségi díj

22

III. Nettó ajánlati ár a PR feladatok és rendezvény szervezési szolgáltatások
tekintetében (Ft)
III.1. PR ügynökségi szolgáltatások valamint szövegírás, beszédírás
III.2. PR anyagok készítése
III.3. PR filmek, rádió riportok készítése
III.4. Sajtókapcsolati szolgáltatások
III.5. Sajtórendezvények szervezése, technikai biztosítása
III.6. Technikai felszerelések
III.7. Ügynökségi óradíjak
III.8. Egyéb költségek

22

6
3
3
2
2
4
2

4
2
4
2
4
2
2
2

Értékelési szempontrendszer:
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám részszempontonként: 1-10.
Az értékelés módszere az I. – II. – III. részszempont tekintetében fordított arányosítás.
Részszempont
I.) Ellenszolgáltatás a médiavásárlás tekintetében
II. Ellenszolgáltatás a kreatív, gyártás, tekintetében
III.) Ellenszolgáltatás PR feladatok és rendezvény szervezési
szolgáltatások tekintetében

Súlyszám
66
22
22

Az értékelés módszere az I.- II. – III. részszempont valamennyi alszempontja esetén:
fordított arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő összességében a legalacsonyabb összegű díjat
megajánló ajánlattevő részére adja a legmagasabb, maximális pontszámot, a többi érvényes ajánlat
pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított arányban csökken.
Az alkalmazandó képlet valamennyi alszempont esetében:
A min
Px= ----------------------* Pmax * súlyszám
A vizsgált
Px = keresett pontérték
A min = legkedvezőbb ajánlat
A vizsgált = vizsgált ajánlat
Pmax = maximális pontszám
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9.

Közös ajánlattétel

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,
amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:
a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését;
b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
c) tartalmazza a vezető közös ajánlattevő (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő
korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel
szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az
ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok
tekintetében;
d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert
teljesítést vagy az előleg igénylést követően a kifizetés megtörténhet;
e) tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges
felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
f) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése,
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve
bontó feltételtől.
10.

Ajánlati ár

Az ajánlati árat forintban, számmal írva kell megadni. Az I-III. értékelési részszempontok, ill. ezek
alszempontjai vonatkozásában az ajánlati árat dokumentáció mellékletét képező árazatlan
költségvetések megfelelő kitöltésével kell megadni. A táblázatokban az egyes részfeladatokra
vonatkozóan külön-külön kell a nettó összegű egyságárat megadni. A táblázatok kitöltésére vonatkozó
instrukciót valamennyi táblázat valamennyi füle tartalmazza. Mindegyik táblázatban van egy-egy
összesítő fül, amelyben az adott táblázat (fájl) szerinti valamennyi munkára adott egységárat kell
összesíteni. Az egyes táblázatok (fájlok) összesítő fülein található végösszegek összegei adják a
felolvasólapon feltüntetendő értékeket.
11.

Formai követelmények
a)
b)

c)

Az ajánlatnak a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint kell
felépülnie, valamint az ott meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia.
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 ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért papír alapú és elektronikus
formában készített ajánlatotokat együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani
kell a következőket
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az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,



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

a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek a következő pontban felsorolt adatok.
d)
e)
f)

12.


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.
Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:
 az ajánlatkérő nevét, címét;
 az ajánlattevő nevét, címét;
 a következő feliratot: „AJÁNLAT - Vállalkozási keretszerződés az Országos
Egészségfejlesztési
Intézet,
TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001
“Népegészségügyi
kommunikáció fejlesztése” projektjének általános kommunikációs feladatainak
(médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és
rendezvényszervezési és promóciós feladatainak, valamint a kapcsolódó ügynökségi
szolgáltatásoknak) ellátására” pályázat keretében.
 a következő feliratot: „Nem bontható fel az ajánlatbontási ülés kezdete előtt!”

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
- az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott
személy aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére.
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II./A MŰSZAKI LEÍRÁS
/mellékletként csatolva/
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II./B KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK, ÁLTALÁNOS
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
/mellékletként csatolva/
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II./C MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK,
FORMANYOMTATVÁNYOK
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MELLÉKLETEK: NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK
Sorszám
M1
M0
M2
M3
M4
M5
M6
M7

M8

M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17

Megnevezés
Felolvasólap
Tartalomjegyzék
Ajánlati nyilatkozat
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai 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
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
NEM Magyarországon letelepedett 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).
Nyilatkozat a Kr. 14.§ (1) c) pontja tekintetében
Nyilatkozat a Kr. 15.§ (3) a) pontja tekintetében
Nyilatkozat a Kr. 15.§ (3) d) pontja tekintetében
Szakemberek aláírt önéletrajzai
Nyilatkozat a rendelkezésre állásról
Ajánlati bankgarancia formanyomtatványa
Biztosító által kiállított kötelezvény formanyomtatványa
A Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata
Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról
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TARTALOMJEGYZÉK
A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.
Oldalszám
Felolvasólap
Tartalomjegyzék
(Oldalszámokkal ellátva)
Ajánlati nyilatkozat
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint
Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása (M14 és M15 melléklet)
I. Rész: Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos
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
16

Oldalszám
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 hitelesített másolat. (M6 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) (M7 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.)
Nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a kizáró okok
tekintetében
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Oldalszám
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 hitelesített másolat.) (M8 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. M7 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)
az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában meghatározottak szerint.
(A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 14.§ (1) a) pontja
tekintetében)
Éves beszámolók
az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában meghatározottak szerint.
(A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 14.§ (1) b) pontja
tekintetében)
Nyilatkozat
az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában meghatározottak szerint.
(a Kr. 14.§ (1) bekezdés c) pontja tekintetében) (M9 melléklet)
Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság
igazolására

18

Oldalszám
Nyilatkozat
a Kr. 15.§ (3) bekezdés a) pontja tekintetében, valamint a Kr. 16. § (1) bekezdése
szerinti igazolások (M10 melléklet)
Nyilatkozat
a Kr. 15. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében (M11 melléklet)
Nyilatkozat
a Kr. 15.§ (3) bekezdés e) pontja tekintetében
Szakértők aláírt önéletrajzai
(Minden szakértőnek be kell adni.) (M12 melléklet)
Személyzet végzettségét igazoló dokumentumok
(Minden szakértőnek be kell adni)
Nyilatkozat a rendelkezésre állásról (M13 melléklet)
A Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata (M16
melléklet)
Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról (M17 melléklet)

Nyilatkozat
arról, hogy mely számlára lehet az ajánlati biztosítékot visszautalni abban
az esetben, amennyiben ajánlattevők átutalással kívánják az ajánlati
biztosíték nyújtani
Átutalási igazolás egyszerű másolata az ajánlati biztosíték nyújtásáról
vagy befizetési igazolás egyszerű másolata
vagy a bank- vagy biztosítói garancia levél egyszerű másolata
vagy a biztosítási kötvény egyszerű másolata
Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló eredeti bankgarancia-levél, Az
vagy a megfelelő tartalmú eredeti készfizető kezességet vállaló eredeti ajánlattól
kötvény
elkülönített
en,
zárt
borítékban
Egyéb igazolások, dokumentumok
Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok
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FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve1:

1.

Ajánlattevő címe:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő telefaxszáma:
2.

Ajánlat tárgya:
Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/12013-0001 “Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” projektjének általános
kommunikációs feladatainak (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési,
kivitelezési és gyártási, PR és rendezvényszervezési és promóciós feladatainak, valamint a
kapcsolódó ügynökségi szolgáltatásoknak) ellátására

3.

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:
Az ajánlattevő által ajánlott
nettó vállalkozói díj a
médiavásárlás tekintetében
összesen:

………… Ft

Az ajánlattevő által ajánlott
nettó vállalkozói díj a
kreatív gyártás tekintetében
összesen:

………… Ft

Az ajánlattevő által ajánlott
nettó vállalkozói díj a PR
feladatok és rendezvény
szervezési szolgáltatások
tekintetében összesen:

………… Ft

Az ajánlattevő által ajánlott
nettó vállalkozói díj
összesen:

………… Ft

Kelt:
………………………………

1

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cég adatait, a közös
ajánlattevői megállapodásnak megfelelően megjelölve a képviselőt.
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AJÁNLATI NYILATKOZAT 2

Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-20130001 “Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” projektjének általános kommunikációs
feladatainak (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és
rendezvényszervezési és promóciós feladatainak, valamint a kapcsolódó ügynökségi
szolgáltatásoknak) ellátására

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

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1.

Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy
amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük 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
kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 128. § szerinti előírások érvényesítését.

vonatkozó

2.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati
felhívással és ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk
érvénytelen.

3.

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

4.

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

5.

Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak
bennünket, akkor a Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján a dokumentáció ajánlati felhívásban
meghatározott ellenértékét az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott feltételek
szerint megfizetjük.

6.

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.

2

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
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7.

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.

8.

Nyilatkozunk a Kbt. 54. §-a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.

9.

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 fogjuk nyújtani.

10. Nyilatkozunk, hogy előleg igénylése esetén a Kbt. 126. §-ának (5) és (6) bekezdése alapján, hogy
az ajánlati felhívás III.1.1.) pontjában meghatározott előleg-visszafizetési biztosítékot a
szerződésben, illetve a Kbt.-ben meghatározott határidőre az emberi erőforrások minisztere, mint
a Kormánynak az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok
ellátására kijelölt tagja számára fogjuk nyújtani.
11. 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:
………………………………
cégszerű aláírás

22

NYILATKOZAT
a Kbt. 60. § (5) bekezdése tekintetében
Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-20130001 “Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” projektjének általános kommunikációs
feladatainak (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és
rendezvényszervezési és promóciós feladatainak, valamint a kapcsolódó ügynökségi
szolgáltatásoknak) ellátására
Alulírott ……………. mint a(z) ………………cégjegyzésre jogosult képviselője, mint Ajánlattevő (a
továbbiakban: Ajánlattevő) kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §3 szerint vállalkozásunk besorolása a
következő:
mikro vállalkozás*
kisvállalkozás*
középvállalkozás*
nem tartozik a Kkvt. hatálya alá*.

* a megfelelő szövegrész „x”-szel jelölendő
Kelt:
……………………………………………………………
cégszerű aláírás
3

3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió
eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők
részesedése esetében.
(6) Ahol jogszabály "KKV-t", "mikro-, kis- és középvállalkozást", illetve "kis- és középvállalkozást" említ, azon - ha törvény
másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében
Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-20130001 “Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” projektjének általános kommunikációs
feladatainak (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és
rendezvényszervezési és promóciós feladatainak, valamint a kapcsolódó ügynökségi
szolgáltatásoknak) ellátására
I. Alulírott ……………. mint a(z) ………………cégjegyzésre jogosult képviselője, mint
Ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) nyilatkozom a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja
alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót
nem veszek igénybe
VAGY
igénybe veszek az alábbiak szerint.
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
vesz igénybe4

II. Alulírott ……………. mint a(z) ………………cégjegyzésre jogosult képviselője, mint

Ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) nyilatkozom, hogy
az I. pont szerinti részek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben alvállalkozót nem kívánok igénybe venni.
VAGY
a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy az I. pont szerinti részek tekintetében a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók az
alábbiak, és a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a jelen II. pont szerint
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni az alábbiak:

4

A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni.

Az I. pont szerint részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve, címe, valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni5
Név, Cím

Megnevezett
alvállalkozó
által végzendő tevékenység

Arány (%)

/Szükség esetén a fenti pontok bővítendők./

Kelt:
……………………………………………………………
cégszerű aláírás

5

A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez ezen részek tekintetében a közbeszerzés

értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót kíván igénybe venni.

NYILATKOZAT
a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés tekintetében
Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-20130001 “Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” projektjének általános kommunikációs
feladatainak (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és
rendezvényszervezési és promóciós feladatainak, valamint a kapcsolódó ügynökségi
szolgáltatásoknak) ellátására
Alulírott ________________________, mint a(z) ____________________________ ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője 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, székhelye6

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 támaszkodunk7:
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 nyilatkozunk8

6

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

szervezet erőforrásaira támaszkodik.
7

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

8

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. 9

9

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

Kelt:
……………………………………………………………
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdés f) és pontjai
tekintetében
10

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:
………………………………
cégszerű aláírás

10

Ajánlattevő (közös ajánlattevők mindegyike) teszik– közjegyzői hitelesítés szükséges!

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja,
a Kbt. 56. § (2) bekezdése, és a Kbt. 58. § (3) bekezdése tekintetében11
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
n y i l a t k o z o m,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
2) Nyilatkozom egyúttal a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az alábbiak szerint
ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
VAGY
olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek12
3) Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén:
Nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonos megismerhető. A tényleges tulajdonosok nevének és állandó lakóhelyének
bemutatása13:

NÉV

ÁLLANDÓ LAKÓHELY

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

4) Nyilatkozom egyúttal a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan alábbiak szerint 14:

11

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

12

a megfelelő szövegrész „x”-szel jelölendő!

13

Csak az adott körülmény fennállása esetén kitöltendő!

14

a megfelelő szövegrész „x”-szel jelölendő!

nincsen 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
VAGY
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
ezen szervezet megnevezése és székhelye: ………………………………………….15
Ajánlattevőként ezúton nyilatkozom, hogy ezen szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

15

Csak az adott körülmény fennállása esetén kitöltendő!

NYILATK O ZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
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.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

16

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

AJÁNLATI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA
Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-20130001 “Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” projektjének általános kommunikációs
feladatainak (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és
rendezvényszervezési és promóciós feladatainak, valamint a kapcsolódó ügynökségi
szolgáltatásoknak) ellátására
Projekt kód TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK
BANKGARANCIA

Garanciaszám: ....................................
Szerződésszám: ....................................
Ajánlatkérő neve, címe ……………
Tudomásunk van arról, hogy a cégnév: ………….. (székhely:…………….), mint Ajánlattevő
/továbbiakban: Megrendelő/ benyújtja Önöknek a …………… szolgáltatás nyújtására vonatkozó
ajánlatát (továbbiakban: Ajánlat). Az Ajánlat elfogadása esetén a Megrendelő köteles Önökkel a
megkívánt formában a vállalkozási szerződést aláírni.
A Megrendelőnek az ajánlati kötöttsége biztosítására … Ft összegről szóló bankgarancia levelet kell
adnia az Önök javára.
A fentiekkel kapcsolatban mi, a .................................... Bank Rt. (székhely:....................................)
/továbbiakban: Bank/ visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk arra, hogy
… Ft összeget
meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 banki napon belül közvetlenül az első írásbeli
felszólításukra, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megrendelő, mi magunk vagy
bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításukban kijelentik, hogy a
Megrendelő teljesítési kötelezettsége beállt.
A Kbt. 59. § (4) bekezdésének megfelelően visszavonhatatlanul és feltétel nélkül vállaljuk, hogy ha az
ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az
ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Igénybejelentésüket ezen garancialevélre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök által
Bankunknak írásban megküldött felszólításnak megfelelően.

Ezen bankgarancia teljes összegben vagy akár egymástól eltérő részletekben is a fenti módon kerül
teljesítésre az írásban nekünk megküldött igényeik szerint. Ezen bankgarancia a mai naptól … év ... hó

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

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

BIZTOSÍTÓ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT KÖTELEZVÉNY FORMANYOMTATVÁNYA
Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-20130001 “Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” projektjének általános kommunikációs
feladatainak (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és
rendezvényszervezési és promóciós feladatainak, valamint a kapcsolódó ügynökségi
szolgáltatásoknak) ellátására
Projekt kód TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001
Ajánlati biztosíték
Kötelezvény
Ajánlatkérő neve, címe ……………
Alulírott ……………… (biztosító neve, címe) kinyilvánítjuk, hogy tudomásunk van arról, hogy a
……………… (ajánlattevő neve) ……………… (ajánlattevő székhelye) /továbbiakban: Megrendelő/
a ……………… szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatát (továbbiakban: Ajánlat) benyújtja az
Önök részére. Az Ajánlat elfogadása esetén Megrendelőnk köteles Önökkel a megkívánt formában a
vállalkozási szerződést aláírni.
Megrendelőnknek ajánlati kötöttsége biztosítására … Ft, azaz … forint összegről szóló, biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt kell adnia az Önök
részére.
A fentiekkel kapcsolatban mi, a ……………… biztosító (székhely: ………………) /továbbiakban:
Biztosító/ visszavonhatatlan készfizető kezességi kötelezettséget vállalunk arra, hogy
… Ft, azaz … forint összeget
meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 banki napon belül, közvetlenül az első írásbeli
felszólításukra az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül Megrendelőnk, mi magunk vagy

bármely más fél, harmadik személy ellenvetésére, amennyiben felszólításukban kijelentik, hogy az
Ajánlati Biztosíték Önöket illeti meg.
A Kbt. 59. § (4) bekezdésének megfelelően visszavonhatatlanul és feltétel nélkül vállaljuk, hogy ha az
ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az
ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg
Igénybejelentésüket ezen kötelezvényre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök által nekünk
írásban megküldött felszólításnak megfelelően.

Kelt:
__________________________
cégszerű aláírás

N Y I L A T K O Z A T 17
Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-20130001 “Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” projektjének általános kommunikációs
feladatainak (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és
rendezvényszervezési és promóciós feladatainak, valamint a kapcsolódó ügynökségi
szolgáltatásoknak) ellátására
Alulírott …………….. (képviseli: …………………………………….) ajánlattevő 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 a közbeszerzés tárgya szerinti (médiatervezés és
médiavásárlás, kreatív tervezés, kivitelezés és gyártás, PR és rendezvényszervezés, kutatás, elemezés
és tanulmányírás) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevételünk az ajánlati felhívás
feladását megelőző utolsó 3 üzleti évben az alábbi összeg volt:
Év

Közbeszerzés tárgya szerinti (médiatervezés és
médiavásárlás szolgáltatás) nettó árbevétel összege
………………(HUF)

Év

Közbeszerzés tárgya szerinti (kreatív ügynökségi
szolgáltatás (kreatív tervezés, kivitelezés és
gyártás)) nettó árbevétel összege
………………(HUF)

Év

Közbeszerzés tárgya szerinti (PR ügynökségi
szolgáltatás (PR ügynökségi szolgáltatás és
rendezvényszervezés)) nettó árbevétel összege
………………(HUF)

Év

Közbeszerzés tárgya szerinti (médiatervezés és
médiavásárlás, kreatív tervezés, kivitelezés és
gyártás, PR és rendezvényszervezés, kutatás,
elemezés és tanulmányírás) nettó árbevétel összege
………………(HUF) összesen

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
17

Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, kapacitást rendelékezésre bocsátó szervezetnek kell külön-külön
benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez.

NYILATKOZAT

Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-20130001 “Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” projektjének általános kommunikációs
feladatainak (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és
rendezvényszervezési és promóciós feladatainak, valamint a kapcsolódó ügynökségi
szolgáltatásoknak) ellátására

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) 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 a)
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentjük, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 3 éves időszakban az ajánlati felhívás III.2.3. M/1. pontjában előírt szolgáltatások
területén végzett legjelentősebb szolgáltatásaink az alábbiak voltak:

A
szerződést
kötő másik fél
neve,
címe,
kapcsolattartó
neve,
telefonszáma,
elektronikus
levélcíme

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

Teljesítés

ideje A
szolgáltatás
és tárgya

(kezdés
befejezés
időpontja
év/hónap/nap
bontásban) és a
teljesítés helye

A
vonatkozó
referenciaigazolás
oldalszáma, ha
alkalmazandó a
Kr. 16. § (1) bek.
a) pontja18

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).
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás19

Kr. 16. § (1) bekezdés a) pont: ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti
szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással kell
igazolni.
19
Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot. Egy ilyen
nyilatkozat benyújtása szükséges.
18

N Y I L A T K O Z A T 20

Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-20130001 “Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” projektjének általános kommunikációs
feladatainak (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és
rendezvényszervezési és promóciós feladatainak, valamint a kapcsolódó ügynökségi
szolgáltatásoknak) ellátására

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) 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
szakembert jelöljük21:

Név:

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:
………………………………
cégszerű aláírás

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z 22
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
20

Az ajánlattevő tölti ki.
Az ajánlati felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeinek szakemberekre vonatkozó része
alapján kell kitölteni az ott felsorolt összes szakemberre!
22
A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember alkalmasságának
megítéléséhez szükséges összes információt!
21

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)

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

Beszéd

Olvasás

Írás

Idegen nyelvek

Beszéd

Olvasás

Írás

EGYÉB
Egyéb képességek:
Szakértelem:

Kelt:

………………………………
aláírás

NYILATKOZAT
az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról

Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-20130001 “Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” projektjének általános kommunikációs
feladatainak (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és
rendezvényszervezési és promóciós feladatainak, valamint a kapcsolódó ügynökségi
szolgáltatásoknak) ellátására

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott
……………………………… szakértő23 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:

Mettől24

Meddig

{időszak kezdete}

{időszak vége}

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:

23
24

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

NYILATKOZAT A KAPACITÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

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

Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-20130001 “Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” projektjének általános kommunikációs
feladatainak (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és
rendezvényszervezési és promóciós feladatainak, valamint a kapcsolódó ügynökségi
szolgáltatásoknak) ellátására

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi
erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt:

{Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai
alkalmasság tekintetében az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció szerint.}

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

42

NYILATKOZAT AZ ELEKTRONIKUS FORMÁBAN BENYÚJTOTT AJÁNLATRÓL
Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-20130001 “Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” projektjének általános kommunikációs
feladatainak (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és
rendezvényszervezési

és

promóciós

feladatainak,

valamint

a

kapcsolódó

ügynökségi

szolgáltatásoknak) ellátására
Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint ajánlattevő 25
kijelentem, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható .pdf és .xls file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

25

Közös ajánlattétel esetén elegendő a vezető ajánlattevőnek benyújtania

