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Útmutató a részvételi jelentkezélsek összeállításához

1)

A Részvételre jelentkezőknek jelentkezéseik kidolgozásakor figyelembe kell venniük azokat
a követelményeket, feltételeket, amelyeket a jelen részvételi dokumentáció tartalmaz.

2)

A részvételi jelentkezés költségei
Minden költség, amely a részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával függ össze, a
részvételre jelentkezőt terheli. Az Ajánlatkérő Kbt.-ben meghatározottakon felül nem felel,
és nem fizet olyan kiadásokért és veszteségekért, amelyek a részvételi jelentkezés
elkészítésével kapcsolatban a Részvételre Jelentkező részéről felmerülhetnek.
Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető ezen költségek részben vagy egészben
történő megtérítésére.
A Részvételre Jelentkező köteles tudomásul venni, hogy az Ajánlatkérő a részvételi
jelentkezések elkészítéséért senkinek sem fizet, illetve a benyújtott jelentkezéseket nem tudja
visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.

3)

Részvételi Dokumentáció
Az Ajánlatkérő - a megfelelő jelentkezés elősegítése érdekében is - dokumentációt készített,
mely tartalmazza az Ajánlatkérő előírásait.
A Részvételre Jelentkezőknek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban és a Kbt.-ben
kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére.
A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az
Ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

4)

Tájékoztatás a részvételi jelentkezés elkészítéséről
A részvételi jelentkezés borítóját követő lap a kitöltött Felolvasó lap legyen (1. sz.
melléklet), ami legalább az alábbiakat tartalmazza:
 A Részvételre Jelentkező (vagy közös Jelentkezők) neve (nevei);
 A Részvételre Jelentkező (vagy közös Jelentkezők) székhelye (székhelyei);
 Dátum;
 Cégszerű aláírás.
A részvételre jelentkezőnek 1 (egy) eredeti és az eredetivel mindenben megegyező
elektronikus másolat benyújtását CD-n vagy DVD-n másolati példányban kell benyújtania a
jelentkezését, és legalább az eredeti példányon fel kell tüntetnie, hogy "eredeti példány". A
példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó.
Amennyiben a jelentkezés egyes példányai közötti formai vagy tartalmi eltérés van, az
Ajánlatkérő az eredeti, papír alapú példányt tekinti hitelesnek, a jelentkezés ez alapján kerül
értékelésre.
A részvételi jelentkezést géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és
legalább a cégszerű nyilatkozatoknál alá kell írnia a jelentkező cégjegyzésre jogosult
képviselőjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy a
jelentkező nevében eljárjanak. Ebben az esetben a két tanú előtt adott meghatalmazást is
csatolni kell.
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A jelentkezéseket összefűzve vagy kötve, folyamatosan sorszámozva kell benyújtani.
Amennyiben a jelentkezésben javítást hajtottak végre, azt a cégszerű aláírással kell ellátni.
5)

A részvételi jelentkezés lezárása és jelölése:
A jelentkezőnek a részvételi jelentkezését lehetőleg egy darab, de mindenképpen lezárt
borítékban, vagy csomagolásban kell benyújtani.
A borítékon, (csomagon) minimum az eljárás tárgyát (Pannon Volán Zrt. karosszéria
felújítás) és a „Részvételi határidő lejártáig nem bontható” feliratot kell feltüntetni.
Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve,
akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal a részvételi jelentkezés téves helyre
történő továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért.

6)

Kiegészítő tájékoztatás
A részvételre jelentkező a felhívásban, valamint a részvételi dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet, kizárólag az Ajánlatkérő
nevében eljáró Deák Ügyvédi Irodánál, az a) pontban meghatározott elérhetőségeken! A
kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdéseket írásban az Ajánlatkérő nevében eljáró
faxszámára (74/510-224) kell megküldeni, megjelölve a kapcsolattartó személyét, fax
számát és email címét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró a válaszokat megküldheti!
Az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon fel kell
tüntetni az eljárás rövid megnevezését („Pannon Volán Zrt. karosszéria felújítás”). A
kérdéseket ezzel egyidejűleg – a könnyebb megválaszolhatóság érdekében – elektronikusan,
szerkeszthető formában is el kell juttatni a chris.deak@t-online.hu mail címre is.
A kiegészítő tájékoztatást a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal kell
megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a (2) bekezdésben foglalt válaszadási
határidőt megelőző negyedik, gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban
harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem
kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés
megválaszolása a megfelelő részvételre jelentkezéshez szükséges. Az ajánlatkérő – ha a
válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre –
ilyenkor is élhet a (4) bekezdésben foglaltak szerint a részvételi határidő
meghosszabbításának lehetőségével.
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FELOLVASÓ LAP
(minta)

…. részajánlati körben

1. A Részvételre Jelentkező (közös Jelentkezők) neve(i):
2. A Részvételre Jelentkező (közös Jelentkezők) székhelye(i):

Keltezés (helység, év, hónap, nap):
PH
Cégszerű aláírás
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NYILATKOZATMINTÁK

KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT (I)
az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevők tekintetében,
valamint a Kbt. 56.§ (1) bekezés kc) pontja, és a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében
Alulírott …………………….. (név), a ……………………..……………..… (a Részvételre
Jelentkező megnevezése) képviseletében eljárva
az alábbi nyilatkozatot teszem:
1./ Nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a szerződés teljesítéshez és/vagy az alkalmasság
igazolásához nem vesz igénybe az 56. §. (1) bekezdésben megfogalmazott kizáró okok hatálya alá
tartozó alvállalkozót, gazdasági szereplőt.
2./Továbbá nyilatkozom, hogy az általam jegyzett céget szabályozott tőzsdén: jegyzik / nem
jegyzik.*
a)**Mivel a céget nem jegyzik szabályozott tőzsdén, nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonosok
*** nevei és címei az alábbiak:
A tényleges tulajdonosok neve
Állandó lakóhelye

VAGY
b) A társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos
nincsen!
3./ Nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik az alábbi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság:
Név

Székhely

Nyilatkozom, hogy a fenti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak
fenn.
Kelt: ………….., 2013. …………….

PH
Cégszerű aláírás

* értelemszerűen töltendő ki, vagy egyértelműen jelölendő!
** Ha a céget nem jegyzik szabályozott tőzsdén akkor ki kell tölteni!
*** pénzmosásról szóló törvény 3. § r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, 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,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében
meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,****
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
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1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár;
****Meghatározó befolyás (Ptk.685/B (2)
(2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve
részvényese és
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására,
illetve visszahívására, vagy
b) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a
szavazatok több mint ötven százalékával.
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KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT (II)
A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja tekintetében
Alulírott …………………….. (név), a ……………………..……………..… (a részvételre
jelentkező megnevezése) képviseletében eljárva a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s z e m :
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég nem tartozik a Kbt. 56. §. (1) bekezdés f) és i)
pontjainak hatálya alá, mely szerint:
Kt. 56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két
éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított
fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél
a részére határidőben fizetett;
Kelt: ………….., 2013. …………….
PH
Cégszerű aláírás
FIGYELEM: A Részvételre Jelentkező nyilatkozatát közjegyzőnek, vagy gazdasági, illetve
szakmai kamarának kell hitelesítenie!
a kizáró okok igazolására csatolni kell továbbá:
- amennyiben részvételre jelentkező nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában,
úgy csatolni kell az illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy az Art. szerinti együttes
adóigazolást arról, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e a gazdasági szereplőnek a
hatóság által nyilvántartott köztartozása, és ha van, milyen időpontban járt le a gazdasági szereplő
arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen
időtartamú halasztást kapott egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján – nincs, vagy ha van, a megfizetésére halasztást kapott;

7

NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELRŐL

Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
részvételre jelentkező /közös részvételre jelentkező /alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult képviselője a „Pannon Volán Zrt. tulajdonában
lévő autóbuszok felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az elmúlt három évben (2010, 2011., 2012.) cégünk
közbeszerzés tárgyából (autóbusz – karosszéria - felújítás és/vagy javítása) származó nettó
árbevétele az alábbiak szerint alakult:
Év
2010.

Közbeszerzés tárgyából származó nettó
árbevétel, Ft
…………………

2011.

…………………

2012.

…………………

Kelt: ………….., 2013. …………….
PH
Cégszerű aláírás

* Értelemszerűen azt a személyt kell megnevezni, akinek a forgalma bemutatásra kerül.

8

NYILATKOZAT*
a felhívásban előírt referenciákra vonatkozóan
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
részvételre jelentkező /közös részvételre jelentkező /alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő** cégjegyzésre jogosult képviselője a „Pannon Volán Zrt. tulajdonában
lévő autóbuszok felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás …..
részajánlati körében (az érintett részajánlati körök számát kell feltüntetni), felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy cégünk legjelentősebb közbeszerzés tárgyára vonatkozó, autóbusz karosszéria
javítás és/vagy felújítási szolgáltatásai a felhívás feladását megelőző 3 éves időszakban az
alábbiak szerint alakultak:
A szerződést
kötő másik fél
megnevezése,
székhelye

Név:

A referenciát
adó adatait
(cégnév, a
referenciát adó
személy nevét,
telefonszámát)
Cégnév:
Név:

Székhely:
Tel.:
Név:

Cégnév
Név:

Székhely:
Tel.:

A teljesítés
ideje
(kezdésbefejezés,
nap, hó,
év), helye
Kezdés:
.. év .. hó ..
nap
Befejezés:
.. év .. hó ..
nap
Kezdés:
.. év .. hó ..
nap
Befejezés:
.. év .. hó ..
nap

Az
ellenszolgáltatás
nettó összege
(Ft)

A felújított
járművek adatait
(típus, forgalmi
rendszám, vagy
alváz és
motorszám)

A
szolgáltatás
tárgya

A teljesítés az
előírásoknak és
a szerződésnek
megfelelően
történt-e?

…………. Ft

Igen / nem

…………. Ft

Igen / nem

Kelt: ………….., 2013. …………….
PH
Cégszerű aláírás
*Felhívjuk a Tisztelt Részvételre Jelentkezők figyelmét, hogy az alkalmasság igazolható,
ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
ha a szerződést kötő másik fél ettől eltérő egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy a részvételre jelentkező,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

** megfelelő aláhúzandó, vagy egyértelműen jelölendő
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Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
szakemberek tekintetében
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
részvételre jelentkező /közös részvételre jelentkező /alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult képviselője „Pannon Volán Zrt. tulajdonában
lévő autóbuszok felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás …..
részajánlati körében (az érintett részajánlati körök számát kell feltüntetni), felelősségem tudatában
a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek tekintetében az alábbi személyeket
(szervezeteket) mutatom be:
A felhívásban előírt
alkalmassági feltétel Pozíció

Név

Képzettség, végzettség
ismertetése

Kelt: ………….., …………….
PH
Cégszerű aláírás
Mellékeljük a szakember:
- a megnevezett szakember végzettségét igazoló okmányát (okmányait),
- ha nem saját állományú (munkaviszonyban, vagy tagi jogviszonyban kerül bevonásra) a
bemutatott szakember, akkor a rendelkezésre állást igazoló, a szakember által aláírt nyilatkozatot,
mely szerint a kérdéses szakember a szerződés teljesítése során a részvételre jelentkező
rendelkezésére áll.
* megfelelő aláhúzandó, vagy egyértelműen jelölendő
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Nyilatkozat
a szakember rendelkezésre állásáról
„Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………….
(szül:
………………………………...
an.:
………………………………., cím:……………………………………..), mint (a részvételre
jelentkező neve)………………………… (székhelye: …………………………..) részvételre
jelentkező
által
ajánlott
(szakember
megjelölése:
fényező/gépészmérnök
stb.)
…………………………………….. szakember kijelentem, hogy részt veszek a fent említett
közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok
dolgozni és dolgozni kívánok a szerződés teljesítésének ideje alatt a részvételre jelentkezősben
szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották:
Mettől

Meddig

szerződéskötéstől

a szerződés teljesítéséig

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályoznák.
Kelt: ………………………

………………………………
aláírás

Előttünk mint tanúk előtt:
Név: …………………………………

Név:…………………………………

Cím:………………………………….

Cím:………………………………….

Aláírás: ………………………………

Aláírás: ………………………………
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Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
műszaki és technikai felszereltség tekintetében
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
részvételre jelentkező /közös részvételre jelentkező /alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult képviselője „Pannon Volán Zrt. tulajdonában
lévő autóbuszok felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás …..
részajánlati körében (az érintett részajánlati körök számát kell feltüntetni), felelősségem tudatában
a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt műszaki és technikai felszereltség tekintetében az alábbi
eszközöket mutatom be:
Műszaki
felszereltség
megnevezése
típusa,
gyártmánya

Műszaki
felszereltségének leírása,
az alkalmasságnál
előírtak szerint

A rendelkezési jog
megjelölése

A berendezés, eszköz
nyilvántartási (leltári)
száma

Kelt: ………….., …………….
PH
Cégszerű aláírás
Mellékeljük:
- bérlet esetén a bérleti szerződés
* megfelelő aláhúzandó, vagy egyértelműen jelölendő
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Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdése a)-b) pontjaira, valamint a Kbt. 55. § (5) bekezdésére
vonatkozóan
a nyilatkozatot részajánlati körönként külön-külön kell megtenni.
Alulírott …………………….., a ……………………..……… (a részvételre jelentkező
megnevezése) képviseletében eljárva a „Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok
felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ….… számú részajánlati
körében (az érintett részajánlati körök számát kell feltüntetni),
az alábbi nyilatkozatot teszem:
1./ Nyilatkozom a Kbt. 40 § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés alábbi része
(részei) tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t igénybe venni:
[Részvételre jelentkező tölti ki!]
2./ Nyilatkozom a Kbt. 40 § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy fent megjelölt rész(ek)
tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át* meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat
kívánjuk igénybe venni, az alábbi százalékos arányban:
[Részvételre jelentkező tölti ki!]
A 10% feletti alvállalkozó neve és címe
Az igénybevétel %-os aránya**
Név: ……………………..
…%
Cím: ……………………..
Név: ……………………..
…%
Cím: ……………………..
* Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg,
hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított
ellenértékéből.
Felhívjuk a tisztelt Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 26.§ -a szerint ha egy gazdasági
szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül
részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a
részvételi jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös jelentkezőként kell, hogy
szerepeljen.
3./ Nyilatkozom, hogy a Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés céljából az alábbi szervezet erőforrásaira (is) támaszkodunk:
Szervezet neve és címe
Alkalmassági követelmény megjelölése
részvételi felhívás III. …….. pontja
Ebben az esetben a „NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁHOZ IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZETEK
TEKINTETÉBEN” és a „NYILATKOZAT ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL” is csatolandó

Kelt: ………….., …………….
PH
Cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT A KBT. 60. § (5) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN
közös jelentkezés esetén a nyilatkozatot valamennyi részvételre jelentkezőnek meg kell tenni.

Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel
kijelentem, hogy vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint
-

mikrovállalkozásnak, *
kisvállalkozásnak,*
középvállalkozásnak minősül, *
nem tartozik a törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy nem felel meg a KKVtv. 3. §
(1) – (3) bekezdésében meghatározott kritériumoknak.*
nem tartozik a törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy a KKVtv. 3. § (4)
bekezdésének hatálya alatt áll. *

*A megfelelő rész aláhúzandó!

Kelt: ………….., 2013. …………….
PH
Cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁHOZ IGÉNYBE VETT MÁS
SZERVEZETEK TEKINTETÉBEN

Alulírott
………………………
(név),
a
……………………………
(cégnév)
……………………………………………(székhely) képviseletében eljárva a „Pannon Volán Zrt.
tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési
eljárásban a …... részajánlati körben (az érintett részajánlati körök számát kell feltüntetni),
n y i l a t k o z o m , hogy az alkalmasság igazolásához az alábbi szervezetek kapacitásaira (is)
támaszkodunk:
Az
alkalmassági
követelmény
felhívás
szerinti
pontjának
megjelölése
RF …. / …..
pontja

RF …. / …..
pontja

RF …. / …..
pontja

Kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó szervezet
neve, székhelye

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételének
módja *

A/ Amennyiben a megjelölt szervezet által rendelkezésre bocsátott
Név:
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe
……………………. fogja venni, nevezze meg, milyen módon kerül erre sor a teljesítés
Székhely:
során!
…………………….. ………………………………………….
…………………………………………..
B/ ha az alkalmassági követelmény a korábbi referenciákra,
Név:
teljesítésekre vonatkozik, nyilatkozzon arról, hogy milyen módon
……………………. vonja be a teljesítés során a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetet, amely lehetővé teszi e szervezet szakmai
Székhely:
…………………….. tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során:
…………………………………………………………………………….….
C/ ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során –
olyan erőforrásokra hivatkoznak, amiket a szerződés teljesítése
során ténylegesen nem lehet igénybe venni a kapacitást
Név:
……………………. rendelkezésre bocsátó szervezetet cégszerűen aláírt nyilatkozatát
kell csatolni, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1)
Székhely:
bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az
…………………….. ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok
érvényesítésével nem térült meg.

Kelt: ………….., …………….
PH
Cégszerű aláírás
*értelemszerűen egy kapacitás esetén csak az egyik sor töltendő ki
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NYILATKOZAT ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL *
Alulírott ……………………… (képviselő neve), a …………………………… (kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet neve) …………………………………………… (székhely)
képviseletében eljárva a „Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban a …... részajánlati körben (az érintett
részajánlati körök számát kell feltüntetni), n y i l a t k o z o m , hogy a ………………………….
(részvételre jelentkező neve) részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolásához megjelölt,
szervezetünk által rendelkezésre bocsátott erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt
rendelkezésre állnak majd.
Kelt: ………….., …………….
PH
Cégszerű aláírás

* az alkalmasság igazolásához a részvételre jelentkező mellett igénybevett más szervezet tölti ki,
amennyiben részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához más szervezet erőforrásaira,
kapacitására is támaszkodik;
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NYILATKOZAT KEZESSÉG VÁLLALÁSRÓL*

Alulírott ……………………… (képviselő neve), a …………………………… (kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet neve) …………………………………………… (székhely)
képviseletében eljárva a „Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban a …... részajánlati körben (az érintett
részajánlati körök számát kell feltüntetni), n y i l a t k o z o m , hogy a ………………………….
(részvételre jelentkező neve) részvételre jelentkező fizetésképtelensége esetére kezességet
vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő (a
részvételre jelentkező) teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte,
és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
Kelt: ………….., …………….
PH
Cégszerű aláírás
* Csak akkor kell csatolni, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – olyan
erőforrásokra hivatkoznak, amiket a szerződés teljesítése során ténylegesen nem lehet igénybe
venni
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A részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
-

-

-

-

-

-

Olvasólap
Igazolások és nyilatkozatok a kizáró okok fenn nem állásáról,
A 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben előírt engedély csatolása, másolatban.
Pénzintézeti nyilatkozatok,
Az utolsó három számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtása.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása a részvételi
jelentkezésben nem szükséges.
Nyilatkozat az előző háromévi közbeszerzés tárgyának árbevételéről a felhívásban
előírtak szerint.
A szakembereknek (szervezeteknek) bemutatása, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe, és ezen személyekre vonatkozó igazolás(ok), dokumentum(ok)
csatolása a felhívásban és a dokumentációban előírtak szerint.
A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki
felszereltség részletes leírása, bemutatása és igazolása,
Az előző három év legjelentősebb referenciáinak ismertetése és igazolása a
felhívásban előírtak szerint.
Független szervezet által tanúsított minőségbiztosítási rendszer vagy, európai vagy
nemzetközi szabvány alapján igazolt minőségirányítási rendszer (ISO 9001-es
sorozat), vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó
egyenértékű tanúsítvány, vagy egyenértékű egyéb bizonyítékai.
Konzorciális szerződés (amennyiben releváns)
Az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a
részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kezesség vállaló nyilatkozata
(amennyiben releváns)
A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre
jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni.
A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező(k), a bemutatott
alvállalkozó(k), alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő
képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ezzel
egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásimintát) másolatban. Amennyiben az előzőekben felsoroltak a közbeszerzési
18

-

-

eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat képviseleti
joggal ruháznak fel, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell ezen meghatalmazás
eredeti példányát.
A pénzintézeti igazolással kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a részvételre
jelentkezők figyelmét, hogy amennyiben a cégkivonatban felsoroltakon kívüli
bankszámlái is vannak a részvételre jelentkezőnek, azok másolata is csatolandó a
részvételi jelentkezéshez, ha pedig a cégkivonatban feltüntetett valamely
bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre,
csatolandó a megszűnést igazoló okirat egyszerű másolata.
Magyar fordítások. (amennyiben releváns)
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