„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
(DOKUMENTÁCIÓ)
Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és
védőnői szolgálat épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-201600067 projekt keretében

Nemzeti, a Kbt. 115. § szerinti eljárás - EKR000408172018
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A közbeszerzési dokumentumok tartalomjegyzéke:

I. Fejezet:
Útmutató az ajánlattevők részére
II. Fejezet:
Iratjegyzék, iratminták, mellékletek, kitöltendő űrlapok
III. Fejezet:
Szerződéstervezet – külön mellékletben
IV. Fejezet
Műszaki Dokumentáció és árazatlan költségvetés - külön mellékletben
Az EKR karakterkorlát miatt teljes terjedelmében csatolásra kerül a felhívás szövege a
könnyebb követhetőség érdekében – külön mellékletben
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Tisztelt Ajánlattevő!
A közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) közreadásával az a célunk, hogy segítséget
nyújtsunk ajánlatának a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.)
előírásainak és elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő összeállításához. A
közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) elkészítésének célja többek között az is, hogy AZ
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban EKR) megjelent, eljárást megindító
felhívásra minél több érvényes ajánlatot kapjunk, biztosítva ezáltal a számunkra legkedvezőbb
ajánlat kiválasztásának lehetőségét.
Kérjük, hogy ajánlata összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a
közbeszerzési dokumentumokban (dokumentációban) leírtakat.
Bízunk abban, hogy a Kbt., a felhívásunk és az EKR rendszerben közzétett közbeszerzési
dokumentumok (dokumentáció) együttesen elegendő útmutatást nyújtanak érvényes ajánlatuk
összeállításához és benyújtásához.
Az ajánlat elkészítéséhez sikeres munkát kívánunk.
Üdvözlettel:
Ajánlatkérő megbízásából:
Erdei Gábor
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 01061
TENDER-Világ Kft.
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1. Bevezetés, általános tudnivalók
A jelen közbeszerzési eljárás célja, hogy Csaroda Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő (4844
Csaroda, Beregszászi u. 14/B.) által, „Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi
rendelő és védőnői szolgálat épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt
keretében” tárgyban szerződést kössön a jelen eljárás ajánlattételi felhívásában és ajánlattételi
dokumentációban meghatározott feltételek szerint.
A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban Kbt.) szabályai szerint, a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja alapján elektronikus úton, valamint
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban:
e-Kr.) 2. § (3) bekezdése szerint, a Miniszterelnökség által üzemeltetett az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével kerül sor.
Az eljárás EKR azonosítója: EKR001051292018
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban előírja a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése
alapján az elektronikus út alkalmazását.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint
kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja. A közbeszerzési dokumentumokat
az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevő elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig elérhetik. A
Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy
Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.
Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített eljárást
megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban együtt: közbeszerzési
dokumentumok) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját szolgáltatási feltételeik
érvényesítéséről.
Az Ajánlattevő kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálja a közbeszerzési dokumentumokat és
azok minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy
megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely
bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.
Az Ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell
kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, kivéve, ha e harmadik fél
ajánlatot készít és nyújt be az ajánlattevő számára a beszerzés tárgyának egy részére vonatkozóan (pl.
alvállalkozó, gyártó, forgalmazó, beszállító stb.), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági
szereplőként való részvétel céljából. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem azok részeit, vagy
másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.
Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen közbeszerzési dokumentumok
rendelkezései az irányadók és kötelezők az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan.
Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumokat legalább egy Ajánlattevő vagy
az ajánlatban megnevezett alvállalkozó elektronikus úton elérje. A közbeszerzési dokumentumok másra át
nem ruházhatók (kivéve az ajánlattétel érdekében bevont gazdasági szereplővel, illetve az ajánlatban
résztvevő más ajánlattevővel, alvállalkozóval, vagy kapacitást nyújtó szervezettel). Közös ajánlattétel esetén
TENDER-Világ Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

4/47

1036 Budapest, Lajos u. 45. IV/3.
Telefon: (+36-30) 543 3172
Telefax: (+36-1) 700 21 51
info@tendervilag.hu

„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

elegendő, ha a közös Ajánlattevők egyike - vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója – elektronikus úton
eléri a közbeszerzési dokumentumokat.
Tájékoztatás az eljárás elektronikus közbeszerzési rendszerben történő̋ lebonyolításáról /
kommunikáció a közbeszerzési eljárásban / az EKR használata:
1.

Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket arról, hogy az elektronikus közbeszerzés (EKR)
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 35. § (3)
bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárás az EKR-ben kerül (https://ekr.gov.hu) lebonyolításra,
mely elektronikus közbeszerzési rendszer a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi
közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató
informatikai rendszer.

2.

Az E-Kr. 2. § (1) bekezdése főszabályként kötelezővé teszi az EKR-en keresztül történő̋ elektronikus
kommunikációt, ezért az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.

3.

Az előzőekben foglaltak alapján az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy
nyilatkozataik, kérdéseik, kérelmeik, ajánlatuk stb. más módon nem, csak kizárólag az EKR rendszeren
keresztül nyújthatóak be.

4.

Az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet
alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi
(http://nekszt.hu). /Az EKR ügyfélszolgálatának elérhetősége: helpdesk@nekszt.hu (munkanapokon
(8:00 – 16:00): +36 1 465 8899 telefonszámon); továbbá: ugyfelszolgalat.nekszt.hu/

Az ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az EKR felhasználói
támogatása a NEKSZT Kft. alapvető̋ feladata, ezért az ajánlat összeállításához az EKR használatával
kapcsolatos kérdésekkel a NEKSZT Kft-t kell megkeresni fent megadott elérhetőségeken.
Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket arról, hogy az EKR használatával kapcsolatban a
NEKSZT Kft. felhasználói útmutatót bocsátott rendelkezésre a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
elérhetőségen.
5.

Egyebekben a kérdések feltételére és megválaszolására a Kbt. 56. §-ában foglaltak az irányadók.

Üzemszünet, üzemzavar / eltérés az elektronikus úton történő̋ kommunikációtól
Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról 40/2017.
(XII. 27.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet) 1. § (2) bekezdése alapján az EKR üzemeltetője az
EKR honlapján nyilvánosan közzéteszi az EKR használatával, a használt elektronikus eszközökkel és a
TENDER-Világ Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt, az ajánlatok
elektronikus benyújtásának feltételeire vonatkozó információkat, az üzemszünet és üzemzavar definícióját.
Az ajánlattételi határidő̋ időpontjának üzemzavar esetén szükséges meghosszabbítása / eljárási
cselekmények határidőben történő̋ teljesítése üzemzavar esetén:
Az e-Kr. 16. § (1) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő̋ nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat
elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan:
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [e-Kr. 22. § (2) bekezdés] az
ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző̋ huszonnégy órában összesen legalább
százhúsz percig, vagy
b) - anélkül, hogy a határidő̋ meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar
folytán [e-Kr. 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő̋ alatt folyamatosan legalább huszonnégy
óráig nem elérhető̋.
A Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő a 3.1. pont szerinti esetben is köteles az
ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR
üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé.
Az a) pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő̋ idő̋, de legalább a
hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni,
annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására.
Az e-Kr. 17. § (1) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő̋ által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő̋ vagy
szervezet által elvégezhető̋ eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás
megadására, vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő̋ alatt üzemzavar [eKr. 22. § (2) bekezdés] következik be, és a vonatkozó határidő̋ az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR
helyreállítását követően kevesebb, mint kettő̋ óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének
helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek
elfogadni.
Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely eljárási
cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara [e-Kr. 22. § (2) bekezdés]
nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő̋ teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az
EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítésére.
Az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelmények
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Ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő̋, a dokumentum
benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott
dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - papíralapú dokumentum egyszerű̋ elektronikus
másolata formájában.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a
nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a
nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott
dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban nem követeli meg elektronikus aláírás alkalmazását.
Az EKR-ben az alábbi dokumentumok vonatkozásában található elektronikus űrlap:
•

Csatlandó iratok jegyzéke szerint tételesen megjelölésre került.

A felsorolt dokumentumok vonatkozásában a nyilatkozattétel az elektronikus űrlapok kitöltésével valósul
meg (e-Kr. 10. § (1) bek.)/
Az EKR-ben - az elektronikus űrlapok kivételével - csatolt formában benyújtandó (feltöltött) elektronikus
dokumentumokat a Pdf. fájlformátumban kéri benyújtani a jelen Közbeszerzési Dokumentáció III. fejezet
tartalomjegyzéke alapján.
A feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak jelszavas vagy egyéb védelmet. Az ajánlatkérő csak nem módosítható
fájlok benyújtását fogadja el.
Az ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy az ajánlat részeként elektronikusan feltöltésre kerülő̋
dokumentumok elnevezése (fájlnév) maximum 15 karakter legyen.
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által
hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített
dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai,
illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel –
elektronikusan látta el hitelesítéssel.
Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja elő, hogy az olyan
nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a
polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
TENDER-Világ Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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Felhívjuk a figyelmüket a 424/2017 (XII.19.) korm. rendelet 10-12.§, azaz:
Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött
elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén
elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata
formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a
nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott
biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – a (4) bekezdésben
foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének
nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre,
azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé
teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű
nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül
kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által
hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített
dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai,
illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel –
elektronikusan látta el hitelesítéssel.
Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja elő, hogy az olyan
nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a
polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon
a dokumentum e rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
Az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell
létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat
részeként kitölteni.

TENDER-Világ Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

8/47

1036 Budapest, Lajos u. 45. IV/3.
Telefon: (+36-30) 543 3172
Telefax: (+36-1) 700 21 51
info@tendervilag.hu

„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire
vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő –
ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni,
hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum
nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve
jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az
érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel
kell eljárni.
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire
vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt
fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az
ajánlatkérő – ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan
hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és
megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt
követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem
nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését
jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra
vonatkozóan jelezte.
Az előzetes tájékoztatóval meghirdetett közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplő az eljárásban való
részvételre vonatkozó szándéknyilatkozatát az EKR-ben teszi meg.
Ahol az EKR az ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az ajánlatkérő
ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni.
Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR – valamint ahol e rendelet
lehetővé teszi, az alkalmazott más informatikai rendszer – haladéktalanul automatikus elektronikus
visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban
szereplő időpont.
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Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben
a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,
hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.
Felhívjuk a figyelmüket a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 13.§-ára, a képviselettel kapcsolatos
követelményeket az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban.
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a jelen pontban előírt,
a dokumentumok informatikai jellemzőeire vonatkozó követelménynek (ŰRLAP-ként történő benyújtás),
de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető̋, az ajánlatkérő - ha azt nem tartja szükségesnek
- nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt
követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a jelen pontban
előírt informatikai követelménynek (ŰRLAP-ként történő benyújtás) és az ajánlatkérő számára nem
olvasható, illetve jeleníthető̋ meg, ez nem tekinthető̋ formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az
ajánlattevő̋ az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira
figyelemmel kell eljárni.
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét kepéző̋ dokumentumok informatikai jellemzőire
vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető̋ meg, az ajánlattevőt
az ajánlatkérő felhívja az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver
megnevezésére.
Az ajánlatkérő csupán általánosan hozzáférhető̋, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az
ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő̋ előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a
dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő̋ az
érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel
kell eljárni.
2. Egyéb szabályok:
2.1.

Az ajánlat költsége
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Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatkérő nem tartozik megtéríteni az ajánlattevőnek az ajánlat elkészítésével összefüggésben bármilyen
jogcímen felmerült kiadásait, kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésében foglalt esetet.
Az ajánlat módosítása kapcsán felhívjuk a figyelmüket a 424/2017 (XII.19.) korm. rendelet 18.§-ára, mely
szerint Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az eltéréssel
alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot vagy részvételi jelentkezést az új ajánlat
megtétele előtt vissza kell vonnia!
2.2.
Üzleti titok
A Kbt. 44. § (1)-(3) bek. az irányadó.
2.3.
Összeférhetetlenség
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében
olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így
különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös
érdek miatt nem képes.
[Kbt. 25. § (2)]
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként,
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként a Kbt. 25. § (3) –(4)
bekezdésében foglaltak szerinti személy.
2.4.
Az ajánlat nyelve
Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével és csatolt dokumentumaival, nyilatkozataival,
igazolásaival) nyelve a magyar. A szerződés teljesítése során is a hivatalos nyelv a magyar.
2.5.
Az ajánlat elkészítésének alapja
A beszerzés ajánlatkérő által meghatározott műszaki tartalmát a jelen dokumentáció és mellékletei
tartalmazza.
Az ajánlat a jelen közbeszerzés tárgyát képező szállítások teljes körű elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy,
ahogy azt az ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. Az ajánlatban
szereplő árakat magyar forintban kell megadni.
Az ajánlatokat csakis a közbeszerzési dokumentumokban (dokumentációban) foglaltak alapján lehet
benyújtani. Az olyan ajánlat, amelyet az ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával,
becsatolásával dolgozott ki, érvénytelenítésre kerül. Többváltozatú ajánlat benyújtására nincs lehetőség.

2.6.

Az ajánlatok értékelése és bírálata

Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb árérték arány alapján értékeli.
Az „AF_rovidites_nelkul_Csaroda_egeszseghaz_EKR001051292018.pdf” dokumentumban az II.2.5. és az
utolsó V.2. pont utáni cellák tartalmazzák.
2.7.
Az eljárás eredménye
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásnak befejezésekor írásbeli összegezést készít az ajánlatokról.
[79. § (2)]
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) szerinti tájékoztatást az írásbeli
összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő
megküldésével teljesíti.
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Figyelemmel arra, hogy a közbeszerzésekért felelős miniszter előírhatja a 195. § (1) bekezdésében
meghatározott ajánlatkérők számára a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának kötelező alkalmazásátt, így az
ajánlatkérő köteles a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazását előírni. Így
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

2.8.

A szerződés megkötése

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köti meg legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó,
érvényes ajánlatot benyújtó és alkalmasságát igazoló ajánlattevővel az írásbeli összegezés megküldése napját
követő öt napos időtartam lejárta után [Kbt. 131. § (6) bekezdés].

3. Eljáró felelős közbeszerzési szaktanácsadó:
Név, lajstromszám:
Email:
Levelezési cím:

Erdei Gábor 01061
info@kozbesztender.hu
TENDER-Világ Kft. 1036 Bp, Lajos utca 45. 4/3.

4. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdése szerint
A Kbt. 73. § (5) bekezdésének megfelelően a jelen pont tartalmazza tájékoztatásként azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó -és Vámigazgatósága
Cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8.
Telefon: +36 (42) 503-200
Telefax: +36 (42) 503-214
email: szabolcsavig@nav.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481. Telefon: 06-1-795-1400
Telefax: 06-1-795-0716
E-mail:
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu Honlap
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagiminiszterium
Nógrád Megyei Kormányhivatal elérhetőségei:
Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5
Levélcím: 4400 Nyíregyháza, Pf.: 199
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg
Hivatal e-mail: hivatal@szabolcs.gov.hu
Telefon: 06 (42) 599 300
Telefax: 06 (42) 599-309
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 Telefon: 06-1-301-2900
Telefax: 06-1-301-2903
e-mail: hivatal@mbfh.hu.
Honlap: http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=1&lng=1
Adatvédelem
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Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet,
a továbbiakban GDPR) alapján felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő, valamint az
ellenőrző szervezetek az ajánlatban megadott, természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat
kezel. A személyes adatok kezelésének jogalapját a Kbt. 69. § (14) bekezdése rögzíti.
Amennyiben Ajánlattevő igénybe vesz az alkalmasság igazolása érdekében más szervezetet, annak
kapacitásaira támaszkodik és ennek keretében Ajánlatkérőnek személyes adatokat ad át, a személyes
adatok kezelésével érintett személyek tekintetében Ajánlattevő köteles e személyekkel Ajánlatkérő
adatvédelmi tájékoztatóját igazolható módon megismertetni.
Az ajánlatban Ajánlatkérőnek átadott, egyéb (pl. kapcsolattartó, műszaki ellenőr) személyes adatok
átadására, illetve az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat megtételére ajánlattevő kizárólag abban az
esetben jogosult, amennyiben Ajánlattevő az adatkezeléssel érintett személy tekintetében rendelkezik a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, írásbeli hozzájárulásával.
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II. Fejezet
IRATJEGYZÉK, IRATMINTÁK, MELLÉKLETEK, KITÖLTENDŐ ŰRLAPOK
Az EKR-ben - az elektronikus űrlapok kivételével - csatolt formában benyújtandó (feltöltött) egyszerű
elektronikus másolat dokumentumokat kérjük szkennelt .pdf fájlformátumban benyújtani!
A feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak jelszavas vagy egyéb védelmet.
Az ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy az ajánlat részeként elektronikusan feltöltésre
kerülő dokumentumok elnevezése (fájlnév) maximum 15 karakter legyen, amely elnevezés alapján
a dokumentum tartalma egyértelműen beazonosítható, az NE tartalmazzon ékezetes karaktereket,
NE tartalmazzon speciális karaktereket, NE tartalmazzon szóközöket, a szöveg tördelése alsó
vonal alkalmazásával történjen!
A csatolt dokumentumok további formai követelményeiről, azok olvashatóságának kritériumairól,
informatikai jellemzőiről és a hiánypótlás lehetőségéről kérjük, tájékozódjanak az e-Kr.
rendeletben!
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben
a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,
hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.
Az ajánlathoz a következő jegyzék szerinti dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kérjük
becsatolni.
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Dokumentum
sorszáma
1. dokumentum
1.A.
dokumentum
a
csatolt
árazatlan
költségvetés
kitöltendő
1.B
dokumentum,
nincs minta, a
felhívás szerint
1.C
dokumentum
2.
dokumentum:
3. dokumentum
4. dokumentum
(adott esetben)
nincs minta
5. dokumentum
(adott esetben)

6. dokumentum

Tartalom

Formátum
űrlap formájában kerül feltöltésre és
benyújtásra
pdf egyszerű elektronikus másolat,
vagy
fokozott
biztonságú
elektronikus
aláírással
ellátott
dokumentum

Ajánlati adatlap (Felolvasólap)

Költségvetés –árazott -

Teljesítésbe bevonni kívánt szakember többlet
szakmai tapasztalatát alátámasztó irat (szakmai
önéletrajz) a vonatkozó értékelési szempont szerint
Ajánlattevő nyilatkozata a bevont szakember
tekintetében
Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66.§ (2)
bekezdésében előírtak szerinti tartalommal (ajánlati
nyilatkozat)
Nyilatkozat az ajánlattevő, közös ajánlat esetén
mindegyik ajánlattevő részéről a Kbt. 65. § (7)-(8)
bekezdése alapján
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat – műszaki,
szakmai alkalmasság igazolása esetén (adott
esetben)
Közös ajánlattétel esetén a közös megállapodás-

pdf egyszerű elektronikus másolat,
vagy
fokozott
biztonságú
elektronikus
aláírással
ellátott
dokumentum
űrlap formájában kerül feltöltésre és
benyújtásra
űrlap formában kerül feltöltésre és
benyújtásra
űrlap formában kerül feltöltésre és
benyújtásra
pdf egyszerű elektronikus másolat,
vagy fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott
dokumentum

pdf egyszerű elektronikus másolat,
vagy fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott
dokumentum – figyelemmel a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
13. § (3) bekezdésére is.
Nyilatkozat a Kbt. 114.§ (2) bek. alapján az űrlap formájában nyújtandó be
alkalmassági feltételeknek megfelelésről a Kbt. Azzal,
hogy
Az
EKR-ben
114.§ (2) bek. alapján / amennyiben kapacitást elektronikus űrlap benyújtásával
nyújtó
szervezet
kerül
bevonásra, teendő nyilatkozatokat a közös
vagy
részvételre
kapacitást nyújtó szervezet(ek) részéről is/ ajánlattevők
jelentkezők, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő más
szervezetek
képviseletében
az
ajánlatot vagy részvételi jelentkezést
benyújtó gazdasági szereplő teszi
meg. A más nevében tett
nyilatkozatok
megtételére
meghatalmazott gazdasági szereplő
kizárólag azért felel, hogy a
meghatalmazásnak és a számára
rendelkezésre
bocsátott
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nyilatkozatoknak, adatoknak az általa
elektronikusan megtett nyilatkozatok
megfelelnek, ez a szabály azonban
nem érinti a közös ajánlattevők Kbt.
35. § (6) bekezdése szerinti
egyetemleges felelősségét.
7. dokumentum
8. dokumentum
9. dokumentum
nincs minta
10. dokumentu
m
11. dokumentu
m

12. dokumentu
m
(adott esetben)
13. dokumentu
m
14. dokumentu
m
(adott
esetben)
nincs minta

15. Dokumentu
m
(Nemleges is)
16. dokumentu
m
17. dokumentu
m

Nyilatkozat a Kbt. 114.§ (2) bek. alapján a kizáró
okokról Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bek. kb) pontjárólVáltozásbejegyzési kérelem adott esetben
ajánlattevő részéről közös ajánlat esetén minden
tag)
Nyilatkozat változásbejegyzésről a cégadatokban az
ajánlattevő (közös ajánlat esetén minden tag)
részéről
Aláírási címpéldányok / aláírás minták az
ajánlattevő (közös ajánlat esetén minden tag), az
ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozó és
alkalmasság igazolásában résztvevő részéről,
egyszerű másolatban - kivéve Természetes személy,
egyéni vállalkozó esetén, ahol aláírásminta csatolása
nem szükségesMeghatalmazás (a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) eredeti példánya (csak ha szükséges)
Nyilatkozat felelősségbiztosításról

űrlap formájában nyújtandó be
űrlap formájában nyújtandó be
pdf egyszerű elektronikus másolat,
vagy fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott
dokumentum
űrlap formájában nyújtandó be
pdf egyszerű elektronikus másolat,
vagy fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott
dokumentum

pdf egyszerű elektronikus másolat,
vagy fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott
dokumentum
űrlap formájában nyújtandó be

Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel,
amennyiben a beadandó igazolások nem magyar
nyelvűek, akkor a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását
is csatolni kell. Az ajánlatkérő felelős fordításként
azt fogadja el, ha az érintett idegen nyelvű
dokumentum mellé elhelyezett magyar nyelvű
fordításon az ajánlattevő cégszerűen aláírt - vagy a
meghatalmazottja által tett - nyilatkozatot helyez
el, mely szerint a magyar nyelvű fordítás a
vonatkozó idegen nyelvű okirat tartalmának
mindenben megfelel
Az üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges is).
Figyelem! A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának
alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKRben erre szolgáló funkciót alkalmazza!
Nyilatkozat biztosítékokról

pdf egyszerű elektronikus másolat,
vagy fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott
dokumentum

Nyilatkozat adatkezelésről

űrlap formájában nyújtandó be
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Kizárólag a legkedvezőbb ajánlatot tevő(k) által, a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint majd ajánlatkérő
felhívására benyújtandó igazolások és nyilatkozatok
18. dokumentu
m
nincs minta

Szakemberek sajátkezűleg aláírt nyilatkozatát a
szakmai gyakorlatról, végzettségről (CV)

19. dokumentu
m
nincs minta

Rendelkezésre
tekintetében -

álló

nyilatkozat

szakemberek
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- pdf egyszerű elektronikus másolat,
vagy fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott
dokumentum
pdf egyszerű elektronikus másolat,
vagy fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott
dokumentum
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1. számú dokumentum

ŰRLAP FORMÁJÁBAN BENYÚJTANDÓ:
FELOLVASÓLAP

Felolvasólap képe
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1.A. dokumentum
KÖLTSÉGVETÉS
Kérjük, hogy a mellékelt költségvetés (xls) kitöltésével adja meg az ajánlati ár részletezését.

a) Az árazott költségvetés benyújtása az alábbiak szerint:
-

-

az ajánlatkérő által elektronikusan rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetési
kiírást beárazva, az ajánlatkérő által meghatározott részletezettséggel és tartalommal (a
kiadott költségvetés nem módosítható). A kiadott költségvetésben az anyag és díj
egységárakat és összesített árakat is ki kell tölteni a megadott mennyiségek használatával!
Figyelemmel a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet szabályaira, a papíralapú
dokumentumot egyszerű elektronikus másolata formájában szükséges benyújtani,
valamint szerkeszthető Excel formátumban is.
Az ellenszolgáltatás teljes összegét, az alábbi költségvetési táblák
1. Csaroda Orvosi rendelő útépítés árazatlan.xls – „záradék” munkalap 2.1 ÁFA vetítési
alap – C26
2. Csaroda Orvosi rendelő építészet árazatlan.xls – „záradék” munkalap 2.1 ÁFA
vetítési alap – C26
3. Csaroda_orvosi_rendelo_gepesz_arazatlan.xls – „főösszesítő” munkalap 2.1 ÁFA
vetítési alap – C6
4. Csaroda Orvosi rendelő akna árazatlan.xls – „záradék” munkalap 2.1 ÁFA vetítési
alap – C26
5. Csaroda orvosi rendelő elektromos_árazatlan.xls – „fedlap” munkalap 2.1 ÁFA
vetítési alap – B19; D19; B24; D24; B28; D28
meghatározott
celláiban
szereplő
díjak
összegét
összesen
a
FOOSZESITO_csaroda.xls fájlban és a felolvasólapon is ezekkel egyezően fel kell
tüntetni.

A költségvetés tételesen nem tartalmazza:

-

a kivitelező egyéb járulékos költségeit,

azonban ezeket az ajánlattevő a saját munkafeltételeinek megfelelően építse be az
ajánlatába az egységárakra vetítve.
A vállalkozási díj teljeskörűen tartalmazza valamennyi a terveken, a költségvetésben, a
szerződéstervezetben és a műszaki dokumentációban szereplő munkák műszaki leírás szerinti,
kifogástalan műszaki és esztétikai megvalósítását, valamint a kivitelezéséhez szükséges anyag,
munkadíj, eszközök, továbbá kiegészítő és járulékos munkarészek megvalósításának költségét.
Tekintettel a vállalkozási szerződésben alkalmazott átalányárra, amennyiben a tervek alapján a
költségvetésekkel kapcsolatban mennyiségi vagy tételt érintő kérdés merül fel arra vonatkozóan
ajánlattevők kiegészítő tájékoztatás keretében kell ajánlatkérőhöz forduljanak!
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b) Műszaki egyenértékűség bizonyítása
A közbeszerzési dokumentumokban szereplő Műszaki dokumentáció tartalmazza a részletes
információkat, melynek része az árazatlan költségvetés kiírás.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során
felhasznált termékeknek és megoldásoknak a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt
termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal
egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált
„azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki dokumentációban részletesen
meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Amennyiben
ajánlattevő az ajánlatában a dokumentáció műszaki dokumentációban meghatározott termékekkel
egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie, azt eltéréslistában
kell szerepeltetni.
Minden, a Műszaki leírásban valamint a költségvetésben azon termékek esetén, amelyek konkrét
termék vagy márka megjelölést tartalmaznak, elfogadható az azzal egyenértékű termék vagy áru
megajánlása is, de ezt fel kell tüntetni az ajánlatban minden esetben a konkrét termék, vagy márka
megjelölésével, ellenkező esetben (megjelölés hiányában) a műszaki dokumentációban és
költségvetésben megjelölt konkrét termék és márka szerinti megajánlásnak tekintendő.
A Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő megkövetelheti, hogy a gazdasági szereplők a
műszaki leírásban, vagy az értékelési szempontok vagy a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek
keretében meghatározott követelményeknek vagy kritériumoknak való megfelelés igazolására
nyújtsanak be megfelelőség értékelő szerv által készített vizsgálati jelentést vagy ilyen szerv által
kiállított tanúsítványt. Ha az ajánlatkérő megköveteli egy konkrét megfelelőség értékelő szerv által
kiállított tanúsítvány benyújtását, a más elismert megfelelőség értékelő szervek által kiállított, ezzel
egyenértékű tanúsítványt is el kell fogadnia.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában megfelelőség értékelő szerv alatt a termékek forgalmazása
tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek megfelelően akkreditált, megfelelőség értékelési tevékenységeket (kalibrálást,
vizsgálatot, tanúsítást és ellenőrzést) végző szervet kell érteni.
(3) Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben említetteken kívül más megfelelő bizonyítási eszközt különösen a gyártó műszaki dokumentációját - is elfogadja, ha a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy
rajta kívül álló ok miatt nem volt lehetősége a megadott szerv által kiállított vagy azzal egyenértékű
tanúsítvány vagy vizsgálati jelentés megszerzésére a benyújtásig rendelkezésre álló időn belül.
Ebben az esetben az érintett gazdasági szereplőnek bizonyítania kell, hogy az általa megvalósítandó
építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek vagy
kritériumoknak.
Elismert szervezetnek minősül az olyan vizsgáló és kalibráló laboratórium, valamint tanúsító és
ellenőrző szervezet, amely megfelel az alkalmazandó európai szabványoknak.
Az ajánlatkérő elfogadja a más EU tagállamban székhellyel rendelkező elismert szervezet által
kiadott tanúsítványokat.
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1.B dokumentum
AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS III.1.3. PONT M1) pontjában ELŐÍRT ALKALMASSÁGI
KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSÁRA BEMUTATOTT TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT
SZAKEMBER MINIMÁLISAN ELŐÍRT GYAKORLATI IDEJE FELETT BEMUTATOTT
SZAKMAI TÖBBLETTAPASZTALATÁT ALÁTÁMASZTÓ IRAT
Szakmai Önéletrajz - minta
Szakember neve:
Szakember címe:
Szakember jelenlegi munkahelye
A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
érvényes MV-É felelős műszaki vezetői
jogosultság (vagy egyenértékű jogosultság)
megszerzéséhez szükséges iskolai végzettség
A
fent
megjelölt
iskolai
végzettség
megszerzésének időpontja (év, hó, nap)
Amennyiben rendelkezik az előírt jogosultsággal, a
jogosultság megszerzésének legkorábbi időpontja
Jogosultság ellenőrzéséhez az elérési útvonal
Nyilvántartási szám:
A 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő bemutatása:
Kezdés és befejezés időpontja

Szakmai tapasztalat ideje Ellátott
munkakör,
feladat
(minden megkezdett hónap, megnevezése
átfedések nélkül)
MV-É felelős műszaki vezetői
jogosultság
(vagy egyenértékű
jogosultság)
megszerzéséhez
szükséges
szakmai
tapasztalat
bemutatása

A felhívás III.1.3. pont M1) pontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember minimálisan előírt gyakorlati ideje (A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
érvényes MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy egyenértékű jogosultság)
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat) felett bemutatott szakmai többlettapasztalata
(MV-É felelős műszaki vezetői feladatokkal egyenértékű tevékenység):
Kezdés és befejezés időpontja

Szakmai tapasztalat ideje Ellátott
munkakör,
feladat
(minden megkezdett hónap, megnevezése
átfedések nélkül)
MV-É felelős műszaki vezetői
feladatokkal
egyenértékű
tevékenység
szakmai
többlettapasztalat bemutatása
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„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

Kelt: ......................
Kijelentem, hogy ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állok majd a megkötendő szerződés
teljesítésében, felelős műszaki vezetői feladatok ellátása tekintetében.
......................................
aláírás
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épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
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1/C sz. dokumentum -- ŰRLAP FORMÁJÁBAN BENYÚJTANDÓ:
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„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

2. számú dokumentum
ŰRLAP FORMÁJÁBAN NYÚJTANDÓ BE!
Nyilatkozat
Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a
Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a szerződéstervezettel együtt jelen
nyilatkozattal elfogadjuk.
Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk a tárgyi közbeszerzési eljárás
szerinti munkára vonatkozó szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, fenntartások és korlátozások nélkül a
felolvasólapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük.
Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljeskörűen
megismertem.
Nyilatkozom

24/47

„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
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tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

3. számú dokumentum
ŰRLAP FORMÁJÁBAN NYÚJTANDÓ BE!
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„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

4. számú dokumentum
nincs minta
SZERZŐDÉSES VAGY ELŐSZERZŐDÉSBEN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁT
TARTALMAZÓ OKIRAT
a kapacitást biztosító szervezet által a Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján
(adott esetben)

A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése alapján az alkalmasság
igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn vagy részvételre jelentkezőn kívüli más
szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást
tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet
részéről az ajánlatban, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben
csatolni kell – az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást
arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat.

26/47

„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
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tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

5. dokumentum
MEGÁLLAPODÁS
közös ajánlattételről1
Csaroda Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő részére a

A közbeszerzési eljárás tárgya:

„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. harmadik része (nemzeti eljárásrend), Kbt. 115.§ alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásában
a Kbt. 35. §-a alapján az alábbi cégek közös ajánlatot tesznek:
Cégnév (közös ajánlattevő neve):
Cég címe (közös ajánlattevő címe):
Cégjegyzék száma:
Valamint
Cégnév (közös ajánlattevő neve):
Cég címe (közös ajánlattevő címe):
Cégjegyzék száma:
A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel, mint közös ajánlattevők kijelentjük, hogy az ajánlati
felhívásban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen
nyilatkozatunkkal maradéktalanul elfogadjuk.
Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 6:29. §-ában és 6:30. §-ában foglaltak az
irányadóak.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a nevünkben történő kötelezettségvállalásra teljes jogkörrel
az alábbi közös ajánlattevő jogosult:
Cégnév (közös ajánlattevő neve):
Cég címe (közös ajánlattevő címe):
Cégjegyzék száma:
Kötelezettségvállalásra jogosult személy neve és beosztása:________________
A 424/2017 (XII.19). korm. rendelet értelmében az ajánlatunkban csatoljuk a Kbt. 35. § (2) bekezdése
szerinti meghatalmazást, mely értelmében teljeskörű nyilatkozattétellel közülünk a ........................................
(közös ajánlattevő) jogosult, és meghatalmazzuk ......................................... -t (név), mint a
.....................................(közös
ajánlattevő
neve)
közös
ajánlattevők
tagjának
cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazott 2.képviselőjét.

Ezt a dokumentumot az ajánlathoz abban az esetben kell kitöltve csatolni, amennyiben két vagy több ajánlattevő a Kbt. 35. §-ának
megfelelően közös ajánlatot tesz. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt és a képviseletre jogosultat meg kell
nevezni.
1

2

Megfelelő aláhúzandó
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„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

A jelen meghatalmazásunk kiterjed arra is, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult tagja a jelen
eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő szerződéses feladataink
teljesítésekor, mint közös ajánlattevőket, egyetemleges felelősség terhel, ezt a jelen megállapodás cégszerű
aláírásával is megerősítjük.
A teljesítés igazolás alapján kiállított számla(k) ellenértékét kérjük a (pénzügyi intézmény megnevezése)
_____________________ által vezetett ___________________ számú számlára utalni szíveskedjenek.
A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között az alábbiak szerint osztjuk
fel, az alábbi részesedésben:
1. Közös ajánlattevő:
Cégnév (közös ajánlattevő neve):
Cég címe (közös ajánlattevő címe):
Cégjegyzék száma:
Vállalt feladatok és kötelezettségek megosztása:____________________
Részesedés mértéke:__________________________________________
2. Közös ajánlattevő:
Cégnév (közös ajánlattevő neve):
Cég címe (közös ajánlattevő címe):
Cégjegyzék száma:
Vállalt feladatok és kötelezettségek megosztása:____________________
Részesedés mértéke:__________________________________________
A jelen megállapodás az ajánlat benyújtásának a napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése,
alkalmazhatósága vagy a végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető) illetve bontó feltételtől.
_________________, 2018. ______hó, _____nap.

_________________________
Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről

____________________________
Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről
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épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

6. dokumentum
ŰRLAP FORMÁJÁBAN BENYÚJTANDÓ!
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ŰRLAP FORMÁJÁBAN BENYÚJTANDÓ:
7. .SZ. DOKUMENTUM
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„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

ŰRLAP FORMÁJÁBAN BENYÚJTANDÓ:
8. SZ. DOKUMENTUM
Nyilatkozat
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
Nyilatkozom, hogy
• szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén; továbbá
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonosról az alábbiak szerint nyilatkozunk (név, állandó
lakóhely):
•

szervezetünknél a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs

•

szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek
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„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

9. dokumentum
Előlap
ADOTT ESETBEN
Csatolandó az ajánlattevő, közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevő részéről:
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.
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Űrlap formájában nyújtandó be
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10. számú dokumentum

„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

11. dokumentum

Aláírási címpéldány(ok)
Csatolandó az ajánlattevő, közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevő valamint az ajánlatban nyilatkozatot
tevő alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő részéről az aláíró személy(ek) aláírásai
címpéldányai/aláírás minta, vagy ha szükséges, akkor a kötelezettségvállaló személy részéről adott, a
Meghatalmazott aláírását is tartalmazó Meghatalmazás (mely az esetben a meghatalmazó személy aláírási
címpéldányát is csatolni kell).
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12. dokumentum
MEGHATALMAZÁS
(ha szükséges)
ajánlattevő(k) megnevezése: ...........................................................................................
ajánlattevő címe: ..............................................................................................................
Alulírott/alulírottak

meghatalmazom/meghatalmazzuk

(a

meghatalmazott

neve)

_____________________________________-t (a cég megnevezése) _______________________
dolgozóját
„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok aláírására.
A meghatalmazás kiterjed ajánlattevő nevében történő bárminemű információk megadására, jognyilatkozat
megtételére és kötelezettségek vállalására, továbbá a szerződés megkötésére, melyet ajánlattevő a
meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el.3.
____________________, 2018 ____________hó ____nap
____________________
meghatalmazó/meghatalmazók
cégszerű aláírása

____________________
meghatalmazott/meghatalmazottak
cégszerű aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

3

Aláírás:

Az ajánlattevő figyelmébe!
A meghatározás tárgya a kötelezettségvállaláson kívül lehet, pl. kapcsolattartás, stb. Amennyiben a felsorolt feladatokkal más-más
személyt bíznak meg akkor ennek függvényében külön-külön meghatalmazást kell a megadott minta szerint az ajánlatnak
tartalmaznia!

35/47

„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

13. dokumentum

ŰRLAP FORMÁJÁBAN NYÚJTANDÓ BE!
Nyilatkozat biztosítási kötvény átadásáról
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épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

14. dokumentum

nincs minta

Fordításról szóló nyilatkozat
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„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

15. dokumentum

ŰRLAP FORMÁJÁBAN NYÚJTANDÓ BE!
Nyilatkozat üzleti titokról
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„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

16. dokumentum

ŰRLAP FORMÁJÁBAN NYÚJTANDÓ BE!
Nyilatkozat biztosítékok nyújtásáról
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épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

17. dokumentum

ŰRLAP FORMÁJÁBAN NYÚJTANDÓ BE!
Nyilatkozat adatkezelésről
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„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

További dokumentumokat kizárólag a Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti
ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani. Amennyiben
ajánlattevő ezeket korábban csatolta, a z ajánlatkérő nem hívja fel
az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy
tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő
felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást
rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az 1. értékelési szempontra tekintettel felhívjuk a figyelmüket,
hogy a felhívás III.1.3. pontja szerint a szakember szakmai
önéletrajzát már az alapajánlatban csatolni kell az ajánlat
alátámasztása érdekében.
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18. .dokumentum
Szakember szakmai önéletrajza
Lásd 1/B dokumentum

42/47

„Vállalkozási szerződés 4844 Csaroda hrsz. 46/2 telken orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének kivitelezésére a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00067 projekt keretében”
tárgyú, a Kbt. 115. § szerint

19. dokumentum
rendelkezésre állási nyilatkozat
NINCS MINTA
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V. fejezet
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Közbeszerzési eljárás adatvédelmi tájékoztatója
Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.
1.

Adatkezelő adatai

Adatkezelők: Csaroda Község Önkormányzata
Adatkezelő képviselője: Hézser Ákos Pálné
Adatkezelők postacíme: 4844 Csaroda, Beregszászi u. 14/B.
Adatkezelők e-mail címe: csaronk@freemail.hu
Adatkezelők: TENDER-Világ Kft.
Adatkezelő képviselője: Erdei Gábor (TENDER-Világ Kft.)
Adatkezelők postacíme: 1036 Bp, Lajos u. 45. 4/3.
Adatkezelők e-mail címe: info@tendervilag.hu
2.

Adatvédelmi tisztviselő

Szakolczay Géza egyéni vállalkozó
E-mail: gdpr.nyh@gmail.com
3.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja:
1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a személyes adatok kezelésével érintett személy
hozzájárulása. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadása az ajánlat benyújtásával
vagy hozzájáruló nyilatkozat benyújtásával történik.
2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben
(a továbbiakban: Kbt.) 69. § (14) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult a kizáró okok fenn nem
állása és az alkalmasság megítélése céljából az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett
személyek természetes személyazonosító adatait, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai
gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó
adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése keretében - a külön jogszabályban
foglalt igazolási szabályok szerint - a büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás is
kérhető. A kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt
nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara előtt annak tagja által tett nyilatkozat is lehet.
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4.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Adatkezelő a közbeszerzési eljárással kapcsolatban természetes személyek, egyéni vállalkozók tekintetében
(a továbbiakban: Érintett) az alábbi személyes adatokat, a közbeszerzési eljárás jogszerű lefolytatása, az
ajánlattevő alkalmasságának megállapítása, kizáró okok fenn nem állása, valamint az ajánlat értékelése,
kapcsolattartás és okirati hitelesség biztosítása céljából kezeli, a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat
tartalma szerint:
4.1. A 3.1. pont alapján kezelt személyes adatok:

Érintett

Az érintettről kezelt személyes adat

Ajánlattevő (ha természetes személy Név, székhely/lakcím, nyilvántartási szám (egyéni
vagy egyéni vállalkozó)
vállalkozó esetén), adószám, bankszámlaszám,
telefonszám, faxszám, e-mail cím, aláírás, további, az
aláírási címpéldányon/aláírás mintán szereplő
személyes adatok
Közös
ajánlattétel
esetén: Név, székhely/lakcím, nyilvántartási szám (egyéni
konzorciumvezető, konzorcium tag vállalkozó esetén), adószám, bankszámlaszám,
(ha természetes személy vagy egyéni telefonszám, faxszám, e-mail cím, aláírás, további, az
vállalkozó)
aláírási címpéldányon/aláírás mintán szereplő
személyes adatok
Ajánlattevő képviselője

Kapcsolattartó
Ajánlattevő nyilatkozatra
képviselője
Meghatalmazott

Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím,
személyigazolvány szám, aláírás, további, az aláírási
címpéldányon/aláírás mintán szereplő személyes
adatok
Név, beosztás, cím (lakcím/ székhely/levelezési cím),
telefonszám, e-mail cím, faxszám, aláírás
jogosult Név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, aláírás
Név, lakcím, személyazonosító igazolvány szám, aláírás

4.2. A 3.2. pont alapján kezelt személyes adatok:

Érintett

Az érintettről kezelt személyes adat

Ajánlattevő
alkalmasságának Név, végzettség, képzettség, szakmai gyakorlat ideje,
igazolásában részt vevő személy
időszaka, önéletrajzban megadott egyéb személyes
adatok, rendelkezésre állási nyilatkozat, aláírás
A kizáró okok fenn nem állása és az A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási
alkalmasság megítélése céljából az módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
ajánlatban
vagy
részvételi 1996. évi XX. tv. 4. § (4) bekezdése rögzíti a természetes
jelentkezésben
megnevezett személyazonosító adatok:
személyek
természetes
személyazonosító adatai
(4) Természetes személyazonosító adat a polgár
a) családi és utóneve, születési családi és utóneve,
b) születési helye,
c) születési ideje és
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d) anyja születési családi és utóneve.
4.3. A közbeszerzési eljárásban további személyes adatok kezelésére is sor kerülhet, amennyiben az
ajánlattevő ezeket az ajánlat részeként ajánlatkérővel közli.
4.4. A személyes adatok kezelésére az alábbiak szerint kerül sor:
- A közbeszerzési eljárás lefolytatására, így a személyes adatok kezelésére az elektronikus
közbeszerzés rendszerben (a továbbiakban: EKR) kerül sor.
- A közbeszerzési eljárással összefüggésben keletkezett papír alapú dokumentumok iktatása körében
az iratkezelési rendszerben rögzítésre kerülhet a név, lakcím/székhely, adószám/adóazonosító jel,
természetes személy esetén a születési hely, idő, anyja neve.
4.5. Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.
4.6. A személyes adatok forrása az ajánlattevő.
4.7. A személyes adatokat az EKR használatára feljogosított, a közbeszerzési eljárásban közreműködő
személyek ismerhetik meg.
5. Adattovábbítás
Az EKR-ben kezelt adatokat az EKR fenntartására és üzemeltetésére az elektronikus közbeszerzési rendszer
üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről szóló 27/2017. (XI. 6.) MvM rendeletben
kijelölt NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.(Cg. 01-09-297946,
1066 Budapest, Mozsár utca 16., a továbbiakban NEKSZT Kft.) e feladatának ellátásával összefüggésben
kezeli.
Adatkezelő a személyes adatok kezelése során közbeszerzési tanácsadó közreműködését veszi igénybe.
Közbeszerzési tanácsadó: TENDER-Világ Kft. (székhely: 1036 Bp, Lajos u. 45.)
Személyesen közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Erdei Gábor (lajstromszám:
01061)
Adatkezelő hirdetménye a Kbt.-ben foglalt közzétételi kötelezettsége teljesítése során személyes adatok tesz
közzé a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.
A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére –
jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek,
kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot – a fentieken túl nem
kerülnek továbbításra.
5.
Az adatkezelés időtartama
Adatkezelő az érintett adatait az alábbi időtartamban kezeli:
-

-

A közbeszerzési eljárással kapcsolatos papír alapú dokumentumokat Adatkezelő a hatályos
iratkezelési szabályzat alapján, az irat irattárban helyezésének évét követő évtől számított 5 évig őrzi
ezt követően selejtezésre, megsemmisítésre kerülnek;
Az EKR-ben kezelt személyes adatokat Adatkezelő a Kbt. 46. §-ban meghatározott ideig őrzi, ezt
követően az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos
szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. archiválja őket.

6. Tájékoztatás közös adatkezelésről
A közös adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos
feladatokat – így az személyes adatok kezelésével érintett személy jogainak gyakorlásával, tájékoztatásával
kapcsolatos feladatokat is – a BFTK Nonprofit Kft. látja el.
Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait választása szerint bármely adatkezelővel szemben
gyakorolhatja.
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7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
7.1.
Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást
kérhet arra vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen jogalapon, milyen adatkezelési
célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely
személyes adatához biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az adatot.
7.2.
Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá
vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel az adat
kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen.
7.3.
Az Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az
intézkedés elmaradásának indokáról az Érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő
a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
7.4.
Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy
Adatkezelő a korlátozza a személyes adat kezelését, ha az Érintett:

vitatja annak pontosságát, a pontosság az Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,

vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri,

azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, bár az Adatkezelőnek már
nincs szüksége a személyes adatra,

tiltakozik a személyes adat kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy
az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
8.5.
Adathordozhatósághoz való jog: Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatot tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, ha az adatkezelés felhasználó hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés automatizált módon
történik.
8. Adatbiztonság
Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy biztosítsa az Érintett magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő informatikai,
technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatot védje többek
között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen (pl. a hozzáférési jogokat
a lehető legminimálisabbra korlátozza).
9. Jogorvoslat
Érintett a személyes adat kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez
fordulhat.
Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (www.naih.hu),
személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek).
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