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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEV K RÉSZÉRE 

Vállalkozási szerz dés, az „Egészségügyi alapellátó központ kialakítása Sümegen – TOP 4.1.1-15” cím  
pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése 

 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
Ajánlatkér  hivatalos neve: Sümeg Város Önkormányzata 
Címe: 8330 Sümeg, Béke tér 7. 
Telefon: +36 87550760 
Fax: +36 87352578 
E-mail: sumegph@sumeg.hu 
Weboldal: www.sumeg.hu  
(a továbbiakban: Ajánlatkér ) 
 
Kapcsolattartási pontok: 
Név: Papcsák Ügyvédi Iroda 
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 10. III. em. 24. 
Telefon: +36 1 412 0742 
Fax: +36 1 312 5922 
E-mail cím: kozbeszerzes@papcsak.hu  
Felel s akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bátyi László 
Levelezési cím: 4028 Debrecen, Apafi utca 42-44/C. fsz. 12. 
E-mail: batyi@econetsystem.hu  
Lajstromszám: 00043 
 

1. Az eljárás általános feltételei 
 
A gazdasági szerepl  az ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a közbeszerzésekr l szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) el írásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített 
ajánlattételi felhívás és a felhívást kiegészít  közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban együttesen: 
Közbeszerzési Dokumentumok) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját 
eladási/szolgáltatási feltételeinek érvényesítésér l.  
 
Jelen kiegészít  közbeszerzési dokumentumok nem ismétlik meg mindenben az ajánlattételi felhívásban 
foglaltakat, a jelen dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt értelmezend ek. Amennyiben az 
ajánlattételi felhívásban, illetve a kiegészít  közbeszerzési dokumentumokban foglaltak között ellentmondás 
mutatkozik, az ajánlattételi felhívás rendelkezése az irányadó. 
 
Ajánlattev  kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálja a Közbeszerzési Dokumentumokat és azok 
minden olyan kiegészítését (kiegészít  tájékoztatások), amely az ajánlattételi határid  lejárta el tt került 
kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzen be minden olyan körülmény és 
kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlattétel természetét, 
mennyiségi jellemz it vagy a teljesítést, amennyiben az ajánlat elfogadást nyer. 
 
Tájékoztatjuk az eljárásban résztvev ket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. §-ban foglalt eltérésekkel 
történ  alkalmazásával kerül lebonyolításra.  
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Az ajánlatkér  köteles legalább öt gazdasági szerepl nek egyidej leg, közvetlenül írásban ajánlattételi 
felhívást küldeni. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szerepl  jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szerepl vel, amelynek az ajánlatkér  
nem küldött ajánlattételi felhívást.  
 
Ajánlattev  kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Közbeszerzési Dokumentumokban 
megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és el írást.  
 
 

2. Kiegészít  tájékoztatás 
 
Az eljárás során az Ajánlatkér  és az ajánlattev k közötti minden kommunikáció kizárólag írásban történhet. 
 
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k – a megfelel  ajánlatok benyújtása érdekében – a 
Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészít  (értelmez ) tájékoztatást 
kérhetnek az Ajánlatkér l az ajánlattételi felhívásban meghatározott határid  lejárta el tt. 
 
Minden tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy e-mailben kell eljuttatni az alábbi címre: 
Hivatalos név: Papcsák Ügyvédi Iroda 
Postai cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 10. III. em. 24. 
Fax: +36 1 312 5922 
E-mail: kozbeszerzes@papcsak.hu  
 
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl  kizárólagos felel ssége, hogy a tájékoztatási kérelme id ben 
megérkezzen a megadott címre.  
 
A kiegészít  tájékoztatást Ajánlatkér  írásban (telefax és/vagy e-mail útján) egyidej leg küldi meg 
valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl nek. A kiegészít  tájékoztatást az Ajánlatkér  az 
ajánlattételi határid  lejárta el tt ésszer  id ben köteles megadni. Az ajánlatkér , ha úgy ítéli meg, hogy a 
kérdés megválaszolása a megfelel  ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges, azonban az 
ésszer  id ben történ  válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelel  id  rendelkezésre, 
a  Kbt.  52.  §  (3)  bekezdésében  foglalt  módon  élhet  az  ajánlattételi  vagy  részvételi  határid  
meghosszabbításának lehet ségével. 
 
A kiegészít  tájékoztatások a kibocsátás sorrendjében kerülnek számozásra. A kiegészít  tájékoztatások 
kézhezvételét a gazdasági szerepl  köteles haladéktalanul visszaigazolni. A kiegészít  tájékoztatások 
kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl  nem 
hivatkozhat arra, hogy a kiegészít  tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul, határid re.  
 
Ajánlattev  köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészít  tájékoztatások számát, ezáltal 
igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészít  tájékoztatásokat figyelembe vette. Az Ajánlatkér  által 
kibocsátott kiegészít  tájékoztatások a Közbeszerzési Dokumentumok részévé válnak. 
 

3. Teljesség és pontosság  
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Az ajánlattev  felel s azért, hogy átvételkor ellen rizze a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmának 
teljességét. Az Ajánlatkér  semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattev  
elmulasztotta a Közbeszerzési Dokumentumok valamely részének átvételét. 
 

4. Az ajánlattétel költségei 
 

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerül  összes költség ajánlattev t terheli, 
azok semmilyen jogcímen nem háríthatók át az Ajánlatkér re, még abban az esetben sem, ha az Ajánlatkér  
esetlegesen visszavonja az ajánlattételi i felhívást vagy eredménytelenné nyilvánítja az eljárást. 
 

5. Közös ajánlattétel 
 

Több gazdasági szerepl  közösen is tehet ajánlatot. Ajánlatkér  felhívja a figyelmet a Kbt. vonatkozó 
rendelkezéseire, különösen a Kbt. 35.-36. §-ban foglaltakra. A közös ajánlattev k kötelesek az ajánlatban 
maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattev k nevében eljárni jogosult képvisel t 
megjelölni. 
A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szerepl k személyében az ajánlattételi vagy 
több szakaszból álló eljárásban a részvételi határid  lejárta után változás nem következhet be 

 
6. A kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolása 

 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ajánlattev  a felhívásban el írt kizáró okok fenn nem állására és 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés el zetes igazolására vonatkozóan a Kbt. 67. § (1) bekezdése 
szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa nem alkalmazandó, azonban az 
ajánlatkér  köteles elfogadni, ha az ajánlattev  a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési m szaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015 (X.30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes 
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkér  által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 
valóságtartalmáért az ajánlattev  felel. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattev nek 
(közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattev nek) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára 
vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az 
ajánlatkér  ellen rzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.  
 
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szerepl  csupán arról köteles nyilatkozni, hogy 
az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.  Az ajánlattev  az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában 
el írt igazolásokat az Ajánlatkér  a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani. 
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Ha az ajánlattev  az el írt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira 
támaszkodva kíván megfelelni, a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az el írt igazolási módokkal 
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételeknek való megfelelést. Ebben az esetben meg 
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet er forrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi 
jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerz déses vagy el szerz désben 
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerz dés teljesítéséhez 
szükséges er források rendelkezésre állnak majd a szerz dés teljesítésének id tartama alatt. (Kbt. 65. § (7) 
bek.) A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet 
tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerz dés teljesítésében, 
az ajánlatkér  a szerz dés teljesítése során ellen rzi, hogy a teljesítésbe történ  bevonás mértéke e 
bekezdésekben foglaltaknak megfelel. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattev  a gazdasági és 
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 
ajánlatkér t az ajánlattev  teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért. 

Szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint 
a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a 
gazdasági szerepl  csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan 
mértékben részt vesz a szerz dés, vagy a szerz dés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra 
szükség van, amely - az ajánlattev  saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben 
elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.  

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvev  más szervezet vonatkozásában az 
ajánlattev nek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szerepl k vonatkozásában 
nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok. 

Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerz dés 
értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerz dés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 
hogy milyen arányban részesülnek a szerz dés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéb l. 

Az ajánlattev ként szerz  fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 
65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelel en, valamint a Kbt. 
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 
bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása 
akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján 
történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattev  e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új 
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az 
ajánlattev ként szerz  fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt 
meg. 

A nyertes ajánlattev  a szerz dés megkötésének id pontjában, majd - a kés bb bevont alvállalkozók 
tekintetében - a szerz dés teljesítésének id tartama alatt köteles el zetesen az ajánlatkér nek valamennyi 
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerz dés teljesítésében, és - ha a megel  közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett 
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a 
megel  közbeszerzési eljárásban el írt kizáró okok hatálya alatt. 
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Az eljárás során az ajánlattev  által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet 
eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz dés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy 
(szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek 
min sült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az 
értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) 
pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet 
jogutódjának tekinthet . Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkér  
hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns 
körülmény tekintetében az értékelttel egyenérték  szakember kerül bemutatásra. 

Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vev  alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerz dés 
értékének 65%-át meghaladó mértékben további közrem köd t. 

7. Ajánlott formai el írások  
 
Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összef zve 
(pl. t zés, spirálozás, kötés), folyamatos oldalszámozással ellátva kell benyújtani. Az ajánlat oldalszámozása 
eggyel kezd djön és oldalanként növekedjen. Elegend  a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó 
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet (ez esetben kérjük következetesen minden üres 
oldalt szíveskedjen számozni). A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkér  
az ett l kismértékben eltér  számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a 
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelm en azonosítható és az iratok helyére egyértelm en 
lehet hivatkozni. 
 
Az ajánlatban lév , minden – az ajánlattev  vagy alvállalkozó, vagy kapacitást nyújtó szervezet által készített 
– dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak 
vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)t l írásos felhatalmazást kaptak.  
 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása el tt – módosítást hajtottak végre, az adott 
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
 
Az üzleti titoknak min sített információkat tartalmazó dokumentumokat az ajánlatban elkülönített módon 
kell elhelyezni. Ajánlatkér  e körben felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ában foglaltakra. 
 
Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért papír alapú és elektronikus formában készített 
ajánlatokat együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következ ket 

 az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, 
 egyértelm en látható legyen, hogy a csomag lezárását követ en abból semmit ki nem vettek, 

és/vagy abba semmit be nem tettek, 
- a csomagolás küls  felületén megjelöltek legyenek a következ  adatok: 
 az Ajánlatkér  neve, címe 
 az ajánlattev  (cégjegyzék szerinti) neve, címe; 
 a következ  felirat:  

„Egészségügyi alapellátó központ kialakítása Sümegen – TOP 4.1.1-15 
Az ajánlattételi határid  lejárta el tt nem bontható fel!” 

- amennyiben az ajánlat több elkülönül  részb l áll, egyértelm en jelölni kell, hogy az az ajánlat része.  
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Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelel  jelöléssel ellátva, az Ajánlatkér  nem vállal 
felel sséget az ajánlat elirányításáért vagy id  el tti felbontásáért. Amennyiben az ajánlat postai úton kerül 
feladásra, akkor annak az ajánlattételi határid  lejártáig meg kell érkeznie Ajánlatkér höz. Ajánlatkér  nem 
tudja elfogadni a postai késedelemb l ered  hátrányos következmények mell zésére irányuló kérést. 
Ugyanezen követelmény alkalmazandó a futár útján történ  továbbítás esetére is. 
 
A Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezete nyilatkozatmintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az 
érvényes ajánlattételt el segítse az Ajánlatkér . A rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminták alkalmazása 
nem kötelez , amennyiben az ajánlattev k a nyilatkozatminták mell zésével kívánják ajánlatukat benyújtani, 
kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjanak el, hogy az egyes dokumentumok tartalmi és formai szempontból 
megfeleljenek a jogszabályok és a Közbeszerzési Dokumentumok el írásainak. 
 

8. Kapcsolattartás az Ajánlatkér  és az ajánlattev k között a közbeszerzési eljárás alatt 
 

A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattev , illet leg közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek min sülnek. Az 
eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra, illetve e-mail címre küldött bármilyen 
üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattev , illet leg közös 
ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattev  részére joghatályosan kézbesítettnek tekintend .  
 
A kapcsolattartó személyében, illet leg adataiban bekövetkez  változást írásban kell az ajánlattev nek 
bejelenteni. Az Ajánlatkér  kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követ en köteles a 
kapcsolattartó személyében, illet leg adataiban bekövetkez  változást figyelembe venni. 
 
Az eljárás bármely szakaszában az Ajánlatkér  részére az el írt módon megküldött bármilyen üzenet, 
dokumentum tartalmát az Ajánlatkér  csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum: 

- az ajánlattev  kapcsolattartójának; vagy 
- az ajánlattev  cégjegyzésre jogosultjának, illet leg jogosultjainak; vagy  
- közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételi megállapodás szerinti képvisel jének; vagy 
- az el bbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszer en meghatalmazott személy 

aláírásával kerülnek megküldésre az Ajánlatkér  részére. 
 

9. Az ajánlatok értékelése 
 
Az ajánlatkér  a legjobb ár-érték arány szempontja alapján legkedvez bb ajánlatot hirdeti nyertesnek (Kbt. 
76. § (2) c) pontja) az alábbi részszempontok alapján: 
 

Részszempont Súlyszám 
1. Egyösszeg  nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül számítva) (nettó Ft) 70 
2. Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti alkalmassági követelmény 

igazolására bemutatott szakember építési projektekben szerzett tapasztalata 
(hónap) 

30 

 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és fels  
határa: 0-10. 
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A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadja a fenti ponthatárok közötti 
pontszámot:  
 
Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:  
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála fels  határa, azaz 10 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 
Alegjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A 2. részszempont vonatkozásában az értékelési szempontonként az el bbiek szerint ajánlatban megjelölt 
M2.) pont szerinti szakember építési projektekben szerzett tapasztalata (hónap, melyben közrem ködött) 
kerül értékelésre. 
 
Amennyiben ajánlattev  által megajánlott szakember nem rendelkezik építési projektekben szerzett 
tapasztalattal (ez esetben a felolvasó lapon „0”, azaz nulla értéket kell szerepeltetni), az értékelés során 
ajánlattev  az adott szakemberre vonatkozóan 0 pontot kap. Ajánlatkér  a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
el írja, hogy a 24 hónap vagy attól kedvez bb (nagyobb) megajánlást a maximálisan kiosztható 10 ponttal 
értékeli. 
 
A szakember esetében az adott építési beruházás kivitelezési tevékenységének helyszíni irányítására, 
felügyeletére vonatkozó tevékenységet fogadja el az ajánlatkér  a gyakorlat igazolása tekintetében. 
Ajánlattev nek a megajánlott érték alátámasztására – kivéve, ha annak értéke „0”, azaz nulla - az ajánlathoz 
csatolnia kell egy cégszer en aláírt nyilatkozatot az értékelési szempont vonatkozásában melyben megjelöli 
az alábbiakat: 
 
1. szakember neve; 
2. szakember (értékelésre kerül ) gyakorlata (hónapok száma); 
3. mellékelten csatolja a megnevezett szakember szakmai saját kez leg aláírt önéletrajzát a projektek 
igazolására az alábbi részletezéssel: 
- beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett; 
- a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése; 
- a szakember feladatellátásának kezd  és befejez  id pontja év/hónap pontossággal. 
 
A 2. részszempontok esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete: 
P = (Avizsgált / Alegobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála fels  határa, azaz 10 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 
Alegjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
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II. NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 
 

Sorszám Megnevezés 
Valamennyi ajánlattev  által benyújtandó dokumentumok 

M0 Tartalomjegyzék 
M1 Felolvasólap 
M2 Ajánlati nyilatkozat (nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében)  
M3 Nyilatkozat változásbejegyzésr l  
M4 Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdés tekintetében  
M5 Nyilatkozat a Kbt. a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében  
M6 Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (Kbt. 114. § (2) bekezdésben 

foglaltakra tekintettel) 
M7 Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában  
M8 Nyilatkozat elektronikus formában benyújtott ajánlatról 

M9a Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján 
M9b Szakember aláírt önéletrajza 

Felhívjuk az Ajánlattev k figyelmét, hogy az alábbi nyilatkozatokat az ajánlatunkban nem kell 
benyújtani, csak azt követ en, hogy az Ajánlatkér l, a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján, a 
kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására külön 
felhívást kapnak. 

M10 Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az 
M/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában 

M11 Nyilatkozat a rendelkezésre állásról (szakember által tett) 
M12 Nyilatkozat az ajánlati felhívás III.1.3) M2.) pont szerinti szakember építési projektekben 

szerzett tapasztalata tekintetében 
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M0 

TARTALOMJEGYZÉK 

A Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja szerinti az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok 
jegyzéke: 

 Oldalszám 

Valamennyi ajánlattev  által benyújtandó dokumentumok 

Felolvasólap (M1 melléklet)  

Tartalomjegyzék (M0 melléklet)  

Közös ajánlattev k jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos 
megállapodása (Amennyiben közös az ajánlattétel.) 

 

Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 
Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illet leg az abban szerepl  nyilatkozatokat az 
ajánlattev , az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vev  gazdasági 
szerepl  képviseletére jogosult személy írta alá.  
(eredeti példány vagy egyszer  másolat.)  
Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is csatolandó. 
(eredeti példány vagy egyszer  másolat.) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában (M2 melléklet)  

Nyilatkozat változásbejegyzésr l (nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) (M3 
melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint (M4 melléklet)  

Nyilatkozat  a  Kbt.  66.  §  (6)  bekezdés  a)-b) pontjai szerint (nemleges tartalmú 
nyilatkozatot is csatolni kell!) (M5 melléklet) 

 

Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (Kbt. 114. § (2) bekezdésben 
foglaltakra tekintettel) (M6 melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (M7 melléklet)  

Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról (M8 melléklet)  

Szakemberek aláírt önéletrajza (M9 melléklet)  

Nyilatkozat üzleti titokról (amennyiben releváns)  

Árazott költségvetés  

 
 

Felhívjuk az Ajánlattev k figyelmét, hogy az alábbi nyilatkozatokat az ajánlatunkban nem kell 
benyújtani,  csak  azt  követ en,  hogy  az  Ajánlatkér l,  a  Kbt.  69.  §  (4)-(8)  bekezdése  alapján,  a  
kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására külön 
felhívást kapnak. 
Nyilatkozat a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21.§ (2) bekezdés a) pontja tekintetében 
(M/1. alkalmassági minimumkövetelmény) (M10 melléklet) 

 

Nyilatkozat rendelkezésre állásról (szakember által tett) (M11 melléklet)  
 

M1  
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F E L O L V A S Ó L A P  
 

1. Ajánlattev  adatai: 
Ajánlattev  neve1:  

 Ajánlattev  címe:   
 Ajánlattev  telefonszáma: 

 Ajánlattev  telefaxszáma:   
Ajánlattev  e-mail címe:   

 Ajánlattev  adószáma: 
 Ajánlattev  cégjegyzékszáma: 

Kapcsolattartó neve: 
kapcsolattartó telefonszáma: 
Kapcsolattartó e-mail címe: 
 

2. Ajánlat tárgya: 

Vállalkozási szerz dés, az „Egészségügyi alapellátó központ kialakítása Sümegen – TOP 4.1.1-15” cím  
pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése” 

 
3. Az ajánlati ár:  

Egyösszeg  nettó vállalkozói díj (HUF) ……….. Ft + ÁFA 

 

4. Az ajánlat további értékelési szempont szerinti számszer síthet  adatai: 

 Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.) pontja szerinti 
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 
szakember építési projektekben szerzett tapasztalata 
(hónap) 

……………. hónap 

 

Kelt: 

……………………………… 

cégszer  aláírás  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattev  cég adatait, a közös ajánlattev i megállapodásnak megfelel en 
megjelölve a képvisel t. 
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M2 

A J Á N L A T I  N Y I L A T K O Z A T 2 
 

Vállalkozási szerz dés, az „Egészségügyi alapellátó központ kialakítása Sümegen – TOP 4.1.1-15” cím  
pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
 
A(z) …………………….. (székhely: ……………………………), mint ajánlattev  képviseletében …………………………… 
ezúton    
 

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

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás 
Közbeszerzési Dokumentumainak feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattev  
kiválasztásra kerülünk, a Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt építési beruházást az ajánlatban 
meghatározott díjért szerz désszer en teljesítjük. 

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a Közbeszerzési 
Dokumentumokkal vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

3. Eltekintünk saját szerz déses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a Közbeszerzési Dokumentumok 
körében rendelkezésre bocsátott szerz déstervezetet a szerz déskötés alapjául. 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattev nek nyilvánítanak bennünket, 
akkor a szerz dést megkötjük, valamint a szerz dést teljesítjük a Közbeszerzési Dokumentumokban és 
az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

5. Tudatában vagyunk annak, hogy a közös ajánlattev k egyetemlegesen felel sek mind a közbeszerzési 
eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerz dés teljesítése során. 

6. Nyilatkozunk, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattev  kiválasztásra kerülünk, legkés bb a 
szerz déskötés id pontjára minimum 10.000.000,- Ft/kár, valamint 30.000.000,- Ft/év biztosítási 
összeg  a szerz dés szerinti szolgáltatásokat is lefed  felel sségbiztosítást kötünk, vagy meglév  
felel sségbiztosításunkat megfelel en kiterjesztjük és azt, a feladat elvégzésének teljes id tartama alatt 
fenntartjuk. Elfogadjuk, hogy ezen kötelezettségünk szerz déskötési feltételnek min sül. 

7. Nyilatkozunk, hogy ajánlattételi határid  lejártáig …….3  kiegészít  tájékoztatást megkaptuk, és azokat 
figyelembe vettük az ajánlat elkészítése során. 

8. Nyilatkozunk a Kbt. 134. §-ának (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattételi felhívás III.1.6. pontjában 
meghatározott jótállási biztosíték összegét a szerz désben, illetve a Kbt.-ben meghatározott határid re 
az Ajánlatkér  számára rendelkezésre bocsátjuk. 
 

Kelt: 

……………………………… 

cégszer  aláírás 

                                                             
2 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattev  azonos tartalommal köteles aláírni. 
3 A kapott kiegészít  tájékoztatások számával töltend  ki. Amennyiben nem került sor kiegészít  tájékoztatás kiküldésére 0-t kell beírni. 
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M3 
NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSR L 

 
Vállalkozási szerz dés, az „Egészségügyi alapellátó központ kialakítása Sümegen – TOP 4.1.1-15” cím  

pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése 
tárgyú közbeszerzési eljárás 

 
A(z) …………………….. (székhely: ……………………………), mint ajánlattev  képviseletében  …………………………… 
ezúton 
  

n y i l a t k o z o m ,   
 
hogy az ajánlattev  vonatkozásában 
 

  változásbejegyzési eljárás van folyamatban 

 VAGY  
 

  változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban4. 

 

Kelt: 
 
 
 

……………………………… 
cégszer  aláírás 

 

                                                             
4 Megfelel  „X”-szel jelölend . 
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M4 
NYILATKOZAT  

a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében 
 

Vállalkozási szerz dés, az „Egészségügyi alapellátó központ kialakítása Sümegen – TOP 4.1.1-15” cím  
pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése  

tárgyú közbeszerzési eljárás 
 
A(z) …………………….. (székhely: ……………………………), mint ajánlattev  képviseletében  …………………………… 
ezúton 
 

k i j e l e n t e m ,   
 

hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §5 
szerint vállalkozásunk besorolása a következ : 
 

 mikro vállalkozás* 
 kisvállalkozás* 
 középvállalkozás* 
 nem tartozik a Kkvt. hatálya alá*. 

 
* a megfelel  szövegrész „x”-szel jelölend ! 
 

 
Kelt:  
 …………………………………………………………… 

cégszer  aláírás 
 

                                                             
5 3. § (1) KKV-nak min sül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 f nél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelel  forintösszeg, vagy mérlegf összege legfeljebb 43 millió eurónak megfelel  
forintösszeg. 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak min sül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 f nél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegf összege legfeljebb 10 millió eurónak megfelel  forintösszeg. 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak min sül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 f nél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegf összege legfeljebb 2 millió eurónak megfelel  forintösszeg. 
(4) Nem min sül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - t ke 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 befektet k 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. 
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M5 
NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében 
 

Vállalkozási szerz dés, az „Egészségügyi alapellátó központ kialakítása Sümegen – TOP 4.1.1-15” cím  
pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése 

  tárgyú közbeszerzési eljárás 
 
 
A(z) …………………….. (székhely: ……………………………), mint ajánlattev  képviseletében …………………………… 
ezúton  

 
I. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerz dés teljesítéséhez alvállalkozót 
 

 nem veszek igénybe 
 
VAGY 
 

 igénybe veszek az alábbiak szerint. 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót 
vesz igénybe6 

 

 

 

 
II. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy az I. pont szerinti részek tekintetében 
igénybe venni kívánt és az ajánlattétel benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak: 

Az I. pont szerint részek tekintetében az ajánlattétel benyújtásakor már ismert alvállalkozók 7 

Név, Cím A közbeszerzés részének 
megnevezése 

  

  
 
Kelt: 

 

 …………………………………………………………… 
cégszer  aláírás 

                                                             
6 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha ajánlattev  a szerz dés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni. A táblázat sorai szükség szerint 

víthet k. 
7 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattev  a szerz dés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni és az alvállalkozók az ajánlat 
benyújtásakor már ismertek. A táblázat sorai szükség szerint b víthet k. 
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M6 
NYILATKOZAT8 

a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdése szerint 
 

Vállalkozási szerz dés, az „Egészségügyi alapellátó központ kialakítása Sümegen – TOP 4.1.1-15” cím  
pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
 

A(z) …………………….. (székhely: ……………………………), mint ajánlattev  képviseletében  …………………………… 
ezúton  
 
I. Nyilatkozom, hogy nem állnak fenn az ajánlattev vel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró 
okok. 
 
II. Nyilatkozom egyúttal, hogy a szerz dés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés 
szerinti kizáró okok hatálya alá es  alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más 
szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
III. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8.§ ib) pontjában (vagy 10. § (1 bekezdés) gb) pontjában) foglaltak szerint 
nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaságnak min sül, amelyet  
 

 nem jegyeznek szabályozott t zsdén  
 
VAGY 
 

 olyan társaságnak min sül, amelyet szabályozott t zsdén jegyeznek9 
 
Ha az ajánlattev t nem jegyzik szabályozott t zsdén:  
 

 Nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs. 
 
VAGY 
 

 Nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-e) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos 
megismerhet . A tényleges tulajdonosok nevének és állandó lakóhelyének bemutatása10: 
 

NÉV11 ÁLLANDÓ LAKÓHELY 
……………………….. ……………………….. 
……………………….. ……………………….. 
……………………….. ……………………….. 

 

                                                             
8 Ajánlattev  (közös ajánlattev k mindegyike külön-külön) teszi egyszer  nyilatkozatként – közjegyz i hitelesítés nem szükséges! 
9 A megfelel  szövegrész „x”-szel jelölend ! 
10 Csak az adott körülmény fennállása esetén kitöltend ! 
11 A táblázat szükség esetén b víthet ! 
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IV. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rend. 8. § ic) pontjában (vagy 10. § (1) bekezdés gc) pontjában) foglaltak szerint 
nyilatkozom, hogy 12: 
 

 nincsen olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattev ben 
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 ajánlattev ben 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, amely 
szervezet megnevezése és székhelye: ………………………………………….13 
Ajánlattev ként ezúton nyilatkozom, hogy ezen szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (2) bekezdés kb) 
pontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 
V. A Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés 
és m szaki leírás gondos áttekintése ezennel nyilatkozom, hogy ajánlattev  az ajánlattételi felhívás III.1.2) 
pont P/1. alpontjában és a III.1.3) pont M/1. alpontjában el írt alkalmassági követelményeknek megfelel. 
 
 
 
Kelt: 

……………………………… 

cégszer  aláírás 

                                                             
12 A megfelel  szövegrész „x”-szel jelölend ! 
13 Csak az adott körülmény fennállása esetén kitöltend ! 
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M7 
NYILATKOZAT 

a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában14 
 

Vállalkozási szerz dés, az „Egészségügyi alapellátó központ kialakítása Sümegen – TOP 4.1.1-15” cím  
pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése 

  tárgyú közbeszerzési eljárás 
  
 
A(z) …………………….. (székhely: ……………………………), mint ajánlattev  képviseletében  …………………………… 
ezúton 

 
n y i l a t k o z o m ,  

 
a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelel en, hogy a szerz dés teljesítéséhez szükséges 
alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) (vagy személy(ek)) kapacitásaira15 
 

 nem támaszkodunk 
 
VAGY 
 

 támaszkodunk az alábbiak szerint. 
 

Azon alkalmassági követelmények (az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjainak 
megjelölésével), amelynek történ  megfelelés 
igazolására az ajánlattev  más szervezet 
kapacitásaira támaszkodik 

Szervezet neve, székhelye16 

  

  

 
 

Kelt: 
 
 
 

……………………………… 
cégszer  aláírás 

  

                                                             
14 Közös ajánlattétel esetén elegend  a vezet  ajánlattev nek benyújtania 
15 Megfelel  X-el jelölend ! 
16 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattev  az alkalmassági feltételeknek történ  megfelelés érdekében más szervezet er forrásaira 
támaszkodik. 
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M8 
 

NYILATKOZAT AZ ELEKTRONIKUS FORMÁBAN BENYÚJTOTT AJÁNLATRÓL17 
 

Vállalkozási szerz dés, az „Egészségügyi alapellátó központ kialakítása Sümegen – TOP 4.1.1-15” cím  
pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
 
A(z) …………………….. (székhely: ……………………………), mint ajánlattev  képviseletében  …………………………… 
ezúton 

kijelentem, 
 

hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) 
példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 
 
Kelt: 
 
 
 

……………………………… 
cégszer  aláírás 

 
 
 
 
 

                                                             
17 Közös ajánlattétel esetén elegend  a vezet  ajánlattev nek benyújtania. 
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M9a 
N Y I L A T K O Z A T 18 

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján 
 

Vállalkozási szerz dés, az „Egészségügyi alapellátó központ kialakítása Sümegen – TOP 4.1.1-15” cím  
pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése 

 

Alulírott _____________________ [képvisel  neve], mint a _____________________ [ajánlattev  / 
alkalmasság igazolásában részt vev  más szervezet neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEV  / KAPACITÁST 
RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET19) aláírásra jogosult képvisel je, AJÁNLATTEV  / KAPACITÁST 
RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET nevében a „Vállalkozási szerz dés, az „Egészségügyi alapellátó 
központ kialakítása Sümegen – TOP 4.1.1-15” cím  pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy AJÁNLATTEV  / KAPACITÁST 
RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET a szerz dés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánja bevonni: 

 

 Szakember 
neve 

Szakember 
végzettsége  

Szakember 
képzettsége 

Szakember 
gyakorlata 

Milyen pozícióra 
jelöli (az ajánlattételi 

felhívás vonatkozó 
alkalmassági 

követelményeire 
hivatkozással) 

1.      
2.      
3.      
4.      
…      

 

Az itt feltüntetett szakemberek végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását a 
szakmai önéletrajzok és az ajánlattételi felhívásban el írt szükséges igazolások tartalmazzák. 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, jogi 
felel sségem teljes tudatában teszem. 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszer  aláírás 

                                                             
18 Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattev nek, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az 

alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 
19 A nem megfelel  rész törlend . 
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M9b 

S Z A K M A I  Ö N É L E T R A J Z 20 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  

Születési id :  
Állampolgárság:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az id ben visszafelé!) 
Mett l meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  
  

 
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az id ben visszafelé!) 
Mett l meddig (év) Munkahely megnevezése, foglalkoztatási forma megjelölése 

munkakör ismertetése 
  
  

 
SZAKMAI TAPASZTALAT IGAZOLÁSA 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az id ben visszafelé!) 
Korábbi projektek ismertetése, id pontjai (-

tól, -ig) (év hónap megadásával) 
Ellátott funkciók feladatok és beosztások 

ismertetése 
  
  

 
NYELVISMERET 

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) 
Nyelv Beszéd Olvasás Írás 

    

    

 
EGYÉB 

Szakértelem: 
Egyéb képességek: 

 
Kelt:   

……………………………… 
aláírás 

 

                                                             
20 A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember alkalmasságának megítéléséhez szükséges összes információt! 
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M10 

N Y I L A T K O Z A T 21 
az ajánlati felhívás III.I.3) pontjának M/1. alpontjában meghatározott alkalmassági követelmény 

vonatkozásában 
 

Vállalkozási szerz dés, az „Egészségügyi alapellátó központ kialakítása Sümegen – TOP 4.1.1-15” cím  
pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése 

 
 
A(z) …………………….. (székhely: ……………………………), mint ajánlattev /kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezet képviseletében  …………………………… ezúton 
 
a Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 

szaki leírás gondos áttekintése után a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában 
foglaltaknak megfelel en kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megel  5 évben 
(60 hónapban) teljesített az ajánlati felhívás III.I.3) M/1. alpontjában el írt legjelent sebb referenciáink az 
alábbiak voltak: 

 
A szerz dést köt  
másik fél neve, 
címe, részér l 
információt adó 
személy neve, 
telefonszáma 

A referencia 
mennyisége 

Teljesítés ideje 
(kezd - és 
végdátum) és 
helye, sikeres 

szaki átadás-
átvétel id pontja 

A referencia 
tárgya22, 
elvégzett munkák 
felsorolása, saját 
teljesítés aránya 
(%-ban)  

A vonatkozó referencia-
igazolás oldalszáma 

Ajánlattev  tekintetében {közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló közös 
ajánlattev kre vonatkozó adatokat külön-külön ebben a táblázatban kell megadni}: 
     
     
 
 
Kelt: 
 

……………………………… 
cégszer  aláírás23 

 
 
 

                                                             
21 Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattev nek, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az 

alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 

22 A referencia tárgyát olyan részletességgel kell meghatározni, hogy abból egyértelm en megállapítható legyen az el írt alkalmassági 

minimumkövetelménynek való megfelelés.  

23 Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattev nek cégszer en alá kell írnia a nyilatkozatot. Egy ilyen nyilatkozat benyújtása szükséges. 
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M11 
N Y I L A T K O Z A T  

ajánlattev  által megjelölt szakember rendelkezésre állásáról 
 

Vállalkozási szerz dés, az „Egészségügyi alapellátó központ kialakítása Sümegen – TOP 4.1.1-15” cím  
pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
 
Alulírott …………………….., mint a(z) ……………………………  ajánlattev  által megjelölt szakember24 kijelentem, 
hogy részt veszek a fent említett közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége 
esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok a szerz dés megkötését l a szerz dés teljesítéséig, az 
ajánlatban szerepl  munkakörben, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett id szak(ok)ra 
vonatkozóan, amelyek az e szerz désben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.   
 
 
Kelt: 

……………………………… 
aláírás 

 
El ttünk mint tanúk el tt: 
 
Név: Név: 
Cím: Cím: 

 
 
 
 

                                                             
24 Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek külön nyilatkozatot kell aláírnia. 
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M12 
N Y I L A T K O Z A T 25 

az ajánlati felhívás III.1.3) M2.) pont szerinti szakember építési projektekben szerzett tapasztalata 
tekintetében 

 
Vállalkozási szerz dés, az „Egészségügyi alapellátó központ kialakítása Sümegen – TOP 4.1.1-15” cím  

pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése 
 

Alulírott _____________________ [képvisel  neve], mint a _____________________ [ajánlattev  / 
alkalmasság igazolásában részt vev  más szervezet neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEV  / KAPACITÁST 
RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET26) aláírásra jogosult képvisel je, AJÁNLATTEV  / KAPACITÁST 
RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET nevében a „Vállalkozási szerz dés, az „Egészségügyi alapellátó 
központ kialakítása Sümegen – TOP 4.1.1-15” cím  pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy  

az ajánlati felhívás III.1.3) M2.) pont szerinti szakember építési projektekben szerzett tapasztalata a 
következ : 

1. Szakember neve: 
2. Szakember (értékelésre kerül ) gyakorlata (hónapok száma): 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, jogi 
felel sségem teljes tudatában teszem. 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszer  aláírás 

                                                             
25 Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattev nek, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az 

alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 
26 A nem megfelel  rész törlend . 
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III. M SZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

/KÜLÖN DOKUMENTUMKÉNT CSATOLVA/ 
 
Az ajánlatkér  az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban megnevezett 
eredet , típusú termékeket a tárgy jellegének egyértelm  meghatározása érdekében jelölte meg. 
Amennyiben a tárgy jellegének egyértelm  és közérthet  meghatározása érdekében konkrét 
gyártmány, eredet, típus, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy került 
megnevezésre, a megjelölttel m szaki szempontból mindenben egyenérték  termék is megajánlható a 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

szaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdésének megfelel en 
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V. SZERZ DÉSTERVEZET 
/KÜLÖN DOKUMENTUMKÉNT CSATOLVA/ 


