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III. fejezet
Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások,
nyilatkozatok jegyzéke
Ajánlatkérő megnevezése: Városrehabilitáció18 Zrt.
Az eljáráshoz rendelt elnevezés: A Budapest XVIII. kerület, Ady Endre
utca és Vörösmarty utca felújítása
A pályázat azonosító száma: 351124 ebr42 (forrás: Belügyminisztérium,
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 44. jogcím szerinti, Az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzat)

1054 Budapest, Aulich utca 7. 2. em. 4/a.
ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu
www.kozbeszguru.hu

Cg. 01-09-947727
Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
www.kozbeszguru.hu

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bek. b) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az
ajánlattevőt, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat,
nyilatkozatokat kell – lehetőleg az alábbi sorrendben – csatolni:

1)

A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,
amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
Lehetőleg a fedőlapot követően csatolják az ajánlatba!
1. sz. minta

2)

Ajánlati adatlap:
Az ajánlatba adatlapot kell csatolni, mely tartalmazza az ajánlattevő alábbi adatait:
Ajánlattevő neve;
Ajánlattevő székhelye;
Belföldi adószáma;
Képviselő neve;
Kapcsolattartó személy neve;
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma;
Kapcsolattartó személy faxszáma;
Kapcsolattartó személy e-mail címe;
2. sz. minta

3)

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint. A
Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlat eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
3. sz. minta

4)

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint.
4. sz. minta

5)

A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdései szerint
kell igazolni.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett
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gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem
írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e
folyamatban változásbejegyzési eljárás.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
Valamennyi, a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az
alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által tett
nyilatkozat keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)
bekezdése irányadó.
4. sz. minta
6)

A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az
ajánlatában a jelen eljárásban előírt biztosíték(ok) határidőre történő nyújtásáról.
4. sz. minta

7)

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az
ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő esetében:
a) a képviseletre való jogosultság igazolásának érdekében olyan okiratot (pl. alapító
okirat), amelyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy jogosultsága;
b) aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával
ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy
aláírásának mintája.
Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor
az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás
mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott
meghatalmazását is szükséges csatolni.

8)

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot), az ajánlattételnek meg kell
felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt valamennyi feltételnek.
5. sz. minta

9)

Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetést. Az
árazatlan költségvetést Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között az
ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. A felolvasólapon a beárazott költségvetés nettó
végösszegét („Mindösszesen opcióval nettó” sor) kell feltüntetni közbeszerzési
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részenként külön-külön az „Összesített ajánlati ár, amely az opciós mennyiséget is
tartalmazza (költségvetés „Mindösszesen opcióval nettó” sor)” rovatban.
Az árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, az egyes
tételekhez tartozó mennyiséget, mennyiségi egységet megváltoztatni. Az árazatlan
költségvetés valamennyi tételét be kell árazni.
Kérjük, hogy az ajánlathoz ne csatoljanak olyan dokumentumokat, melynek csatolását a
jogszabályok, vagy az ajánlatkérő nem írta elő (pl.: prospektus, ismertető, aláírt
szerződéstervezet). Amennyiben ajánlattevő ilyen dokumentumokat is be kíván nyújtani,
úgy ezeket – ha benyújtását feltétlenül szükségesnek tartja – az ajánlattól elkülönülten
tegye a borítékba, vagy csomagba az ajánlat mellé. Ajánlatkérő az ilyen módon elkülönített
dokumentumot nem tekinti az ajánlat részének és az ajánlat elbírálása és értékelése során
nem veszi figyelembe.
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