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Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók
-

neve: dr. Gaál Gyöngyi
levelezési címe: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
e-mail címe: Gyongyi.Gaal@vizmuvek.hu
lajstromszáma: 00682

-

neve: Lendvai Beáta
levelezési címe: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
e-mail címe: beata.lendvai@vizmuvek.hu
lajstromszáma: 00729

ZÁRADÉK ELLENJEGYZÉSHEZ:
Alulírott dr. Gaál Gyöngyi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó aláírásommal és
lajstromszámmal ellátott pecsétemmel tanúsítom, hogy tárgyi dokumentum a KE-09/2018.
azonosító számú, „MIR/Mirtusz rendszer üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatai”
tárgyú közbeszerzési eljárásban keletkezett.
Tárgyi
dokumentum
megnevezése:
FELHÍVÁST
KIEGÉSZÍTŐ
KÖZBESZERZÉSI
DOKUMENTUMOK; terjedelme 42 (negyvenkettő) oldal + szerződés-tervezet (63 oldal) + műszaki
leírás (29 oldal).
Ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a fent írt tárgyú közbeszerzési eljárásban (továbbiakban:
eljárás) személyesen veszek részt, továbbá az eljárás közbeszerzésekre vonatkozó
jogszabályoknak való megfelelőségéért, szakszerű lebonyolításáért felelősséget vállalok. Az
eljárásban kiadott dokumentumok, úgymint szakmai tartalom, szerződés-tervezet a közbeszerzés
tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező bíráló bizottsági tagok és a jogi szakértelemmel
rendelkező bíráló bizottsági tag által került összeállításra a szakma szabályai és az Ajánlatkérő
elvárásai szerint. Az eljárásban alkalmazott alkalmassági feltételrendszer és az értékelési
szempontrendszer az Ajánlatkérővel egyeztetett, az Ajánlattételi felhívást és a felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumokat az Ajánlatkérő jóváhagyta.
Budapest, 2018. január 26.
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I.
A KBT. 73. §-ÁNAK (5)
BEKEZDÉSE SZERINTI
TÁJÉKOZTATÁS
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Az Ajánlatkérő az alábbiakban tájékoztatásul közli azoknak a szervezeteknek a nevét (és
elérhetőségeit), amelyektől az Ajánlattevők tájékoztatást kaphatnak azon környezetvédelmi,
szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:
-

Nemzetgazdasági Minisztérium
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefonszám: +36-1-795-1400
Telefax: +36-1-795-0716
Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

A munkaügyi központok elérhetősége a www.munka.hu internet címen, egyéb
információ a www.ommf.gov.hu internet címen található. Az állami foglalkoztatási szerv, a
munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más
feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése
alapján a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal gyakorolja az Mvt.
81. §-ában meghatározott feladat- és hatásköröket. A munkavédelmi hatósági
hatáskörben eljáró kormányhivatal ellátja továbbá mindazon munkavédelmi hatósági
ellenőrzési feladatokat, amelyeket jogszabály nevesítve feladat- és hatáskörébe utal.

-

a teljesítés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi
és munkaügyi szakigazgatási szervei: munkavédelmi felügyelőségek (címek,
elérhetőségek):
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=228

-

a teljesítés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi
és munkaügyi szakigazgatási szervei: munkaügyi felügyelőségek (címek,
elérhetőségek):
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229

-

a teljesítés helye szerinti illetékes fővárosi és megyei
népegészségügyi szakigazgatási szervei (címek, elérhetőségek):
https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/elerhetosegek

-

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
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https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/elerhetosegek/oth.html
Cím:
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím:
1437 Budapest, Pf. 839.
tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Központi telefonszám: 06-1-476-1100
Zöld szám: 06-80-204-264
Telefax: 06-1-476-1390
Az ÁNTSZ intézeteinek, valamint a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerveinek és a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek Járási
Népegészségügyi Intézeteinek elérhetőségei a www.antsz.hu internet címen találhatóak.
-

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (1145 Budapest, Columbus u. 17-23., Tel.: 1301-2900, zöld szám: 06-80-204-258, telefax: 06-1-301-2903, www.mbfh.hu) és az
illetékes bányakapitányságokon (címek, elérhetőségek):
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=27&lng=1
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=20&lng=1

-

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest,
Mészáros u. 58/a., tel.: 06-1-224-9100, telefax: 06-1-224-9163, a területileg illetékes
felügyelőségek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
internet címen
található).
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II.
BENYÚJTANDÓ
DOKUMENTUMOK
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A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE
Megjegyzések, tudnivalók:
 Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ában foglaltak szerint jogosult megjelölni az üzleti titkokat jelentő
adatokat, amelyeket Ajánlatkérő bizalmasan kezel.
 Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.
Az ajánlattételi felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások,
nyilatkozatok csatolása az ajánlatban kötelező.
Az alábbi összesítés az ajánlattevő munkáját célzott megkönnyíteni, az ajánlattevőnek az
ajánlattételi felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumokban rögzített összes
dokumentumot/nyilatkozatot/iratot az ajánlatához csatolnia kell.
ELLENŐRZŐ LISTA, amely egyben az indikatív ajánlat részeként benyújtandó igazolások,
nyilatkozatok jegyzéke

















Fedlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Árrészletező (papír alapon cégszerűen aláírva és az elektronikus adathordozón excel
formátumban is benyújtandó!)
Ajánlattevő adatait tartalmazó adatlap
Ajánlati Nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint) Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a
Kbt. 47. § (2) bekezdés előírására, miszerint az ajánlat papír alapú példányának a Kbt.
66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia!
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint
Aláírási címpéldány, aláírási minta vagy ezzel egyenértékű okmány egyszerű
másolatban (az ajánlatot ajánlattevőként aláíró személy(ek) részéről),
Adott esetben: Meghatalmazás (teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva)
Az ajánlattételi felhívás IV.1.) pontjában rögzített kizáró okokkal kapcsolatos igazolások
és nyilatkozatok,
A Kbt. 67. §-ának (4) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy az
ajánlattevő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be szükséges nyújtani, ha az
Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő már ismert alvállalkozók megnevezését.
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról,
Adott esetben csatolandó: változásbejegyzési kérelem és a benyújtást igazoló digitális
tértivevény kinyomtatott változata;
Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően (Nemleges
nyilatkozatot is csatolni kell,
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 Cégszerűen aláírt nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmának elfogadásáról, illetőleg az ajánlattevő szerződés-tervezethez
tett észrevételei, módosítási javaslatai (változáskövetővel jelezve, szerkeszthető
formátumban is)
 Cégszerűen aláírt Titoktartási nyilatkozat, az Ajánlatkérő üzleti titkainak megőrzéséről,
 Cégszerűen aláírt nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott példány
egyezőségéről,
 Adott esetben: Cégszerűen aláírt nyilatkozat az üzleti titokról. (Csak abban az esetben
kell csatolni, ha az ajánlattevő az ajánlatában csatolt egyes dokumentumokat üzleti titoknak
minősít).
A benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra:


Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy aláírásbélyegző használatával készült
dokumentumot nem tud eredetiként elfogadni!



Meghatalmazást akkor szükséges csatolni, amennyiben nem az ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője írja alá az ajánlatot. A meghatalmazást a cégjegyzésre jogosult
képviselő adja a meghatalmazottnak a meghatalmazásban foglalt tárgykörökre, cégszerűen
aláírt és legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással.



Meghatalmazott általi aláírás esetén a nyilatkozattevő a meghatalmazott, azaz a
nyilatkozatok törzsszövegében a meghatalmazott (és nem a cégjegyzésre jogosult)
megnevezése kell, hogy szerepeljen, a meghatalmazotti minőségével együtt (pl. X.Y. mint
a Z.C. Kft. ajánlattevő meghatalmazott képviselője….).



A meghatalmazással összefüggésben Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:116. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra,
amelynek értelmében „A cégvezető és a képviseletre jogosult munkavállaló képviseleti
jogát érvényesen nem ruházhatja át másra.”
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III.
NYILATKOZATMINTÁK
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IDE KELL BEILLESZTENI AZ AJÁNLAT FEDLAPJÁT
(amely tartalmazza legalább az ajánlatkérő és az eljárás megnevezését és az ajánlattevő nevét,
címét)
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IDE KELL BEILLESZTENI A TARTALOMJEGYZÉKET
(amely tartalmazza az ajánlatban csatolt dokumentumokat és a csatolt
dokumentumok oldalszámait)
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FELOLVASÓLAP
„MIR/Mirtusz rendszer üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatai” tárgyú
közbeszerzési eljárásban

I. Ajánlattevő adatai
a. Cég neve:
b. Székhelye:
A jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy adatai:


Kapcsolattartó személy neve:



telefonszáma:



fax:



e-mail:

II. Ajánlat tartalma:
Egyösszegű ajánlati ár: nettó …………………………,- Ft

………………….., 201.. ………………..hó…….nap

………..…………...…………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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ÁRRÉSZLETEZŐ
„MIR/Mirtusz rendszer üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatai” tárgyú
közbeszerzési eljárásban

Egység

Kalkulált
mennyiség 48
hónapra

nettó HUF/hó

48

nettó HUF/hó

48

nettó HUF/hó

48

Ügyfélszolgálat (7x24)

nettó HUF/hó

48

Szerver üzemeltetés

nettó HUF/hó

48

nettó HUF/nap

760

nettó HUF/nap

155

nettó
HUF/egység

37000

nettó
HUF/egység

400

nettó
HUF/egység

400

Ügyfélfüggő
grafikus
fájlok
generálása,
adatbázis szegmentálás,
dokumentáció, átadás

nettó
HUF/egység

40

M=1:500 térképi feliratok
karbantartása, átadása

nettó
HUF/egység

40000

Szolgáltatások

Havi díjas szolgáltatások
Alkalmazás
üzemeltetés
(5x8)
Alkalmazás
üzemeltetés
(7x24)
Ügyfélszolgálat (5x8)

Napi díjas szolgáltatások
Vezető fejlesztő napi díja 8
órára
Fejlesztő napi díja 8 órára
Egységáras szolgáltatások
Házszámok,
közterület
nevek
és
közterület
szakaszok változásainak
egyedi
átvezetése
és
helyrajzi
számok
módosítása
Új
földrészletek
és
helyrajzi számok egyedi
létrehozása
Körterület adatbázist nem
érintő síkrajzi változások
átvezetése az M=1:2000
térképeken
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Bontási
karbantartása

tilalmak

nettó
HUF/egység

4000

Alaptérkép és közterületi
adatbázis belterületi és
zártkerti karbantartása

nettó
HUF/egység

30000

Alaptérkép és közterület
adatbázis
külterületi
karbantartása

nettó
HUF/egység

30000

MINDÖSSZESEN (EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR)*:

………………….., 201.. ………………..hó…….nap

………..…………...…………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Megjegyzés:
* Ezt az összeget szükséges a felolvasólapon a II. Ajánlat tartalma részben, az „Egyösszegű ajánlati ár”
soron feltüntetni!
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AJÁNLATTEVŐ ADATAIT TARTALMAZÓ ADATLAP

AJÁNLATTEVŐ
Neve:
Székhelye:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
WEB lap:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Számlavezető pénzintézet neve,
bankszámlaszám:
Képviseletre jogosult neve:
Beosztása:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Jelen közbeszerzési eljárásban
kapcsolattartásra kijelölt személy:
Neve:
Beosztása:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
………………….., 201.. ………………..hó…….nap

………..…………...…………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

17/42

FELHÍVÁST KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK (KE-09/2018)

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján

Alulírott

………………………………,

mint

a(z)

……………………….…………….........

........................... (székhely: ..................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője –
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.,
nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „MIR/Mirtusz
rendszer üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárás
során az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban – beleértve az esetleges
kiegészítő tájékoztatás(ok)ban - foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően

-

kijelentem,

dokumentumokban foglalt

hogy

az

valamennyi

ajánlattételi
feltételt,

felhívásban
beleértve

és

a

közbeszerzési

a rendelkezésre

bocsátott

szerződés-tervezetet megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal – a szerződéstervezethez esetlegesen tett észrevételeinkkel – elfogadjuk, továbbá – nyertességünk esetén –
vállaljuk a tárgyalás során véglegezett szerződés megkötését és teljesítését.
Nyilatkozunk, hogy a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a
tárgyalások befejezésével a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzített végleges, ajánlati
kötöttséggel bíró ajánlatunkban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Kijelentem, hogy a fentiek szerinti végleges ajánlatomat az ajánlattételi felhívásban rögzített
ajánlati kötöttség időtartama alatt fenntartom, az kötelező rám nézve és bármikor elfogadható
ezen időszak lejárta előtt.
……………………………, 201.. ………………..hó…….nap
………..…………...…………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
Megjegyzés:
Ezt a nyilatkozatot az ajánlat papíralapú eredeti példányához eredeti változatban kell csatolni!
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

Alulírott

………………………………,

mint

a(z)

……………………….…………….........

........................... (székhely: ..................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője –
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.,
nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „MIR/Mirtusz
rendszer üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárás
során – a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - kijelentem, hogy az általam
képviselt ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény (Kkvt.) szerint
 mikrovállalkozásnak minősül*
 kisvállalkozásnak minősül *
 középvállalkozásnak minősül *
 nem tartozik a Kkvt. hatálya alá. *
……………………………, 201.. ………………..hó…….nap

………..…………...…………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
Megjegyzés:
* Megfelelőt szükséges aláhúzni, szerepeltetni!
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) szerinti
fogalom:
Kkvt. 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
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b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy
közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen eléri vagy
meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a 19. § 1. pontjában
meghatározott befektetők állnak a vállalkozással a 4. § (2) bekezdése szerinti kapcsolatban.
(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.
Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevő figyelmét a Kkvt. 4-5. §-aiban foglaltakra is!
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IDE KELL BEILLESZTENI AZ ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYT, ALÁÍRÁSI MINTÁT VAGY
EZZEL EGYENÉRTÉKŰ OKMÁNYT
(egyszerű másolatban lehet csatolni)
(a fenti dokumentumot ajánlattevőként aláíró személy(ek) részéről kell csatolni)
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MEGHATALMAZÁS
Alulírott .................................... mint a(z) ……………………….……………......... ...........................
(székhely:

..................................)

Ajánlattevő

cégjegyzésre

jogosult

képviselője

ezennel

meghatalmazom ................................................... –t a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési
osztály) ajánlatkérő által indított „MIR/Mirtusz rendszer üzemeltetési, karbantartási és
fejlesztési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiakra:
-

jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok
nevemben történő aláírására*

-

információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására*

-

a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára
nézve kötelezőnek ismer el*

-

………..……….*

(* a jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani)
Meghatalmazó kötelezőnek ismer el az Ajánlattevőre vonatkozó, Meghatalmazott által tett
mindennemű nyilatkozatot.
…………………………, 201.. ………………………hó ……nap
…………….………………………..

…………….………………………..

Meghatalmazó

Meghatalmazott

cégszerű aláírás

aláírás

Előttünk, mint tanuk előtt:
Aláírás: ………………………………
Név:
Lakóhely:
Szig. szám:

Aláírás: ………………………………
Név:
Lakóhely:
Szig. szám:

Megjegyzés:
Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell!

22/42

FELHÍVÁST KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK (KE-09/2018)

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott

…………………………………………,

mint

a(z)

.....…....................................................... (székhely: …..........................................) ajánlattevő
cégjegyzésre

jogosult

képviselője

a

Fővárosi

Vízművek

Zártkörűen

Működő

Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27., nevében és képviseletében eljár:
Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „MIR/Mirtusz rendszer üzemeltetési,
karbantartási és fejlesztési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy
az általam képviselt ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. §-ának (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok, amelyek értelmében:
„Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás
vásárlása,

vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi

kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy
hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
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af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk.
szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz
hasonló bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot
az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési
eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és
módon jogerősen korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált
döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az
ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett
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- a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem
régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak
nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot
tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként
benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy
a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a
továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen
fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a
rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési
eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az
okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett
közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet
közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett
tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye
van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
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kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést
követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben
meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság
véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben
- megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el,
kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben
végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11.
§-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2)
bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági
Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
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p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és
ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat
megállapította;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem
régebben meghozott határozata megállapította.”
……………..……………, 201..… ………….. hó ….. nap

………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Megjegyzés:
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben ajánlattevő tevékenységének
felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, abban az esetben a Kbt. 62. §
(1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok fen nem állására vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot
közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve szükséges benyújtani!
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NYILATKOZAT A KBT. 62. § (2) BEKEZDÉS A) és B) PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ
OKOKRÓL
Alulírott

…………………………………………,

mint

a(z)

.....…....................................................... (székhely: …..........................................) ajánlattevő
cégjegyzésre

jogosult

képviselője

a

Fővárosi

Vízművek

Zártkörűen

Működő

Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27., nevében és képviseletében eljár:
Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „MIR/Mirtusz rendszer üzemeltetési,
karbantartási és fejlesztési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 8. §-ának a) pontja alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt
ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban
foglalt kizáró okok, amelyek értelmében:
„A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak
és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az
elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel
szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő
szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező
személy volt.”
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……………..……………, 201..… ………….. hó ….. nap
………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása
Megjegyzés:
Jelen nyilatkozatot közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve szükséges
benyújtani!
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy jelen nyilatkozatot a lentiek ismeretében tegyék
meg: A Kbt. 62. § (2) bekezdés b) pont szerint azokra a vezetőkre is meg kell tenni a nyilatkozatot,
akik jelenleg már nem, de az irányadó 5 éves időszakban a gazdasági szereplő vezetői voltak.
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NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONTJA SZERINTI
KIZÁRÓ OKRÓL

Alulírott, …………………….......…… (név), mint a(z) ………………………………. (cégnév)
cégjegyzésre

jogosult

képviselője

a

Fővárosi

Vízművek

Zártkörűen

Működő

Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27., nevében és képviseletében eljár:
Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „MIR/Mirtusz rendszer üzemeltetési,
karbantartási és fejlesztési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 8. §-a i) pontja ib) alpontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozom,
hogy
cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek / jegyeznek* szabályozott
tőzsdén. (a megfelelő rész aláhúzandó!)
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is
szükséges:
Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így az alábbi nyilatkozatban mutatjuk be
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a),
b) vagy d) alpontjában foglalt definícióra tekintettel, az ott definiált tényleges
tulajdonosunk nevet és állandó lakóhelyét:
Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos címe

VAGY
Ezúton nyilatkozunk, hogy az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincsen.

VAGY
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Ezúton nyilatkozunk, hogy az ajánlattevő a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b)
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, azaz
társaságunkkal szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
foglalt kizáró ok.

(a megfelelő rész aláhúzandó, a nem vonatkozó részek törlendőek!)

…………………………, 201.. ………………………hó ……nap

………..…………...…………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Megjegyzés:
A 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b), valamint d) alpontja szerinti fogalom:
„3. § E törvény alkalmazásában:
38. tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §
(4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad
legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést
gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság,
amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
[…]
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még
nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
[…]”
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NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KC) ALPONTJA SZERINTI
KIZÁRÓ OKRÓL
Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ……………………………….
cégjegyzésre

jogosult

képviselője

a

Fővárosi

Vízművek

Zártkörűen

(cégnév)
Működő

Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27., nevében és képviseletében eljár:
Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „MIR/Mirtusz rendszer üzemeltetési,
karbantartási és fejlesztési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezennel
kijelentem, hogy
az alábbi jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik:
A jogi személy (személyes joga szerint
jogképes szervezet) neve:
A jogi személy (személyes joga szerint
jogképes szervezet) székhelye:

…………………………………………………….
…………………………………………………….

Kijelentem, hogy a fent nevezett jogi személlyel (személyes joga szerint jogképes
szervezettel) szemben nem áll fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában
hivatkozott kizáró ok.
VAGY
nincsen olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.
…………………………, 201.. ………………………hó ……nap
………..…………...…………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
Megjegyzés:
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*A nem vonatkozó rész törlendő. Az első alternatíva megjelölése esetén a táblázat kitöltendő.

IDE KELL BEILLESZTENI AZ ADÓIGAZOLÁST
(amennyiben az ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

33/42

FELHÍVÁST KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK (KE-09/2018)

NYILATKOZAT A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉS SZERINT

Alulírott, …………………….......…… (név), mint a(z) ………………………………. (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében valamint a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27., nevében és
képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „MIR/Mirtusz rendszer
üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárás során
nyilatkozunk arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. §-ában
foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

…………………………, 201.. ………………………hó ……nap

………..…………...…………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Megjegyzés:
A nyilatkozatot abban az esetben is csatolni kell, ha az ajánlattevő nem von be alvállalkozót, illetve ha
az ajánlatkérő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését!
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NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL

Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ……………………………….
cégjegyzésre

jogosult

képviselője

a

Fővárosi

Vízművek

Zártkörűen

(cégnév)
Működő

Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27., nevében és képviseletében eljár:
Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „MIR/Mirtusz rendszer üzemeltetési,
karbantartási és fejlesztési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárás során nyilatkozunk,
hogy
 cégünkkel
megfelelően

kapcsolatban

változásbejegyzési

nyilatkozatunkat

követően

eljárás

csatoljuk

van
az

folyamatban,

elektronikusan

ennek
kitöltött

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változatát és a
benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változatát

 Cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, azaz a www.ecegjegyzek.hu oldalon elérhető céginformációs szolgálat adatbázisából letölthető
cégjegyzék-adat a valóságot tükrözi.

…………………………, 201.. ………………………hó ……nap

………..…………...…………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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Adott esetben (ha van folyamatban változásbejegyzési eljárás):
IDE KELL BEILLESZTENI A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI KÉRELMET ÉS A
BENYÚJTÁST IGAZOLÓ DIGITÁLIS TÉRTIVEVÉNY KINYOMTATOTT
VÁLTOZATÁT
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően
Alulírott

…………......................................................................................................,

mint

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy Fővárosi Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27., nevében és
képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „MIR/Mirtusz rendszer
üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárásban a
szerződés teljesítéséhez
a) a közbeszerzés következő része(i) teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:
ALVÁLLALKOZÁSBA ADNI KÍVÁNT MUNKÁK ISMERTETÉSE, MEGNEVEZÉSE

1.
2.
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozók:
A KÖZBESZERZÉSNEK AZ A RÉSZE (RÉSZEI),
ALVÁLLALKOZÓ NEVE ÉS CÍME

AMELYNEK TELJESÍTÉSÉBEN A MEGJELÖLT
ALVÁLLALKOZÓK KÖZRE FOGNAK MŰKÖDNI

…………………, 201.. ……………………hó……..nap

………..…………...…………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS-TERVEZET ELFOGADÁSÁRÓL
Alulírott

…………......................................................................................................,

mint

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy Fővárosi Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27., nevében és
képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „MIR/Mirtusz rendszer
üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom, hogy a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződés-tervezetben foglaltakat1


elfogadom



a jelen ajánlatunkhoz csatolt módosításokkal fogadom el.2

…………………………, 201.. …………………………………hó ..…nap

…………………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása

1

Megfelelő válasz aláhúzandó!
A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezethez esetlegesen tett ajánlattevői
véleményeltéréseket nyomon követhetően (korrektúrával ellátva), szerkeszthető formátumban,
elektronikus példányban is be kell nyújtani.
2
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TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
1) Alulírott

..……………………………,

…………….……………….…………….........
...................................................)

ajánlattevő

mint

a(z)

...........................

(székhely:

cégjegyzésre

jogosult

képviselője

ezennel kijelenti, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat,
tény,

dokumentum,

amelyet

a

Fővárosi

Vízművek

Zártkörűen

Működő

Részvénytársaság (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 23-27.) vagy bármely
leányvállalata, munkavállalója vagy megbízottja (a továbbiakban együttesen:
„Fővárosi Vízművek Zrt.”) „MIR/Mirtusz rendszer üzemeltetési, karbantartási és
fejlesztési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán rendelkezésre bocsát
akár írásban, akár szóban, Bizalmas Információnak tekintendő és minden ilyen
Bizalmas Információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos a Fővárosi Vízművek
Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy tudomására
hozni, vagy egyéb más célra felhasználni, mint az ajánlat benyújtása.
2)

A jelen Nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó
az alábbi információkra:
a)

Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a
jövőben a Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

b)

amelyek bizonyíthatóan már a jelen Nyilatkozat aláírását megelőzően is
ismertek voltak a Nyilatkozattevő számára, vagy

c)

melyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit,
vagy amelyet nem köt titkossági megállapodás a Fővárosi Vízművek Zrt. felé,
vagy

d)
3)

amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a Nyilatkozat
aláírásától számított három év elteltével szűnik meg.

…………………………, 201.. …………………………………hó ..…nap
…………………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT AZ ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓN BENYÚJTOTT PÉLDÁNY
EGYEZŐSÉGÉRŐL

Alulírott ..……………………………, mint a(z) …………….……………….…………….........
........................... (székhely:

...................................................)

ajánlattevő cégjegyzésre

jogosult képviselője a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134
Budapest, Váci út 23-27., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő
által indított „MIR/Mirtusz rendszer üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatai”
tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón
jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumú fájlban benyújtott példánya a
papír alapú ajánlati példányt tartalmazza. Tartalmazza továbbá az Ajánlatkérő által az
ajánlattételi felhívásban előírt szerkeszthető formátumú fájlokat.

…………………………, 201.. …………………………………hó ..…nap

…………………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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IV.
MŰSZAKI LEÍRÁS
A közbeszerzési dokumentumok részeként külön file-ban szerepeltetve.
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V.
SZERZŐDÉS-TERVEZET
A közbeszerzési dokumentumok részeként külön file-ban szerepeltetve.

42/42

