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Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét, hogy jelen közbeszezési eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza
a Kbt. 53. § (5) bekezdését,mely szerint az ajánlatkérő az eljárást akkor is eredménytelenné
nyilváníthatja,ha az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét ana, hogy
amennyiben valamely meghatározott, ellenőzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az (1)
bekezdésben foglalt határidőt követöen bekövetkezik, Ajánlatkérő tájékoztatja tisztelt ajánlattevőt, hogy
abban az esetben eredménytelenné nyilváníthatja a jelen közbeszezési eljárást, ha a Diaszpóra Program
támogatási szeződését az eljárást megindító felhívásban foglalt keretösszegre a közbeszezési eljárás
befejezéséignem köti meg. Ajánlattevő ennek tudatában teszi meg ajánlatát, és semmilyen kártérítési
igényt nem támaszt ajánlatkérővel szemben az közbeszezési eljárás eredménytelenné nyilvánítása
okán.
Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét, hogy a jelen dokumentáció mellett a megküldött ajánlati íelhívás

és a Kbt.,

valamint a kapcsolódó rendeletek elóírásainak ismerete is szükséges az érvényes
ajánlattételhez, Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között ellentmondás van, úgy az ajánlati
felhívásban foglaltak az iányadők. A ielen közbeszezé
iqazo!ásaként. Alánlattevó köteles Aiánlatkéró Alánlati felhivásban meqielölt kapcsolattartóia
részérea ielen közbeszenési dokumentum letöltésének pontos ideiét meqjelölve elektronikus
úton visszaioazo|ást küldeni. melyben a dokumentum letöltésének ideién túl meo kell ielölnie a
dokumentumot letöltó céq nwét. székhelvét.adószámát is. A közbeszezésidokumentum letöltése
és ennek visszaigazolása az ajánlattétel feltétele. Ajánlatkéó, csak a közbeszezési dokumentumot
letöltő és a letöltést igazoló gazdasági szereplőt tekinti a Kbt. 55-56. § szerinti érdeklődő gazdasági
szereplőnek.

AZ ELJÁRAS ÁLTALANOS SZABÁLYA|

A közbeszezési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. A jelen beszezés a

Kbt,

Második Része szerinti nyílt eljárás, amely egy ajánlattevővel történö keretmegállapodás megkötésére
irányul. Ajánlatkérö valamennyi szeződésifeltételt pontosan nem tudja meghatározni, ezért a Kbt. 105.
§ (1) bekezdése alapján azegyes beszezéseket irásbeli konzultáció keretében kivánja lebonyolitani a

jelen eljárás nyertes ajánlattevőjével.

Az eljárásban bármely gazdasági szereplő tehet ajánlatot. Kozös ajánlattételre is van lehetősége az
ajánlattevőknek. Kózös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön egységes európai
közbeszezési dokumentumot (továbbiakba: ESPD) kell benyújtania, továbbá az ajánlattevőknek
csatolniuk kell az együttmúkodési megállapodás (4. sz. minta).
Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a felhívásban és

dokumentációban tett előirásokat, különösen, de nem kizárólagosan a műszaki leírásban és a
szeződéses feltételekben tett előirásokat. A közbeszezési eljárás íqlá4ára tekintettel a benyújtott
ajánlatnak maradéktalanul meg kell felelnie a műszaki leírás feltételeinek, eltérésesetén az alánlat
érvénytelen. Amennyiben a benyújtott ajánlat olyan feltételt tartalmaz, amely ellentétes a szeződéses
feltételekben meghatározottakkal, az alánlal érvénytelen,Azonban a hiánypótlás vagy felvilágositás
megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésrevonatkozó
hiba, amelynek változása az értékelésiszempontokat nem érinti, az ajánlattevők közötti verseny
eredményét és az értékeléskorkialakuló sorrendet nem

befolyásolja.
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Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhezszükséges dokumentumokat és igazolásokat,
az ajánlat érvényességénekegyértelmű megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő

rendelkezésérebocsássa.
A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye azajánlat
érvénytelennéminősítéselehet.
Az ajánlatnak taftalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a
szeződés megkötésére és teljesítésére,valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban
továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell anól, hogy a kis- és kozépvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló torvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

AZAJÁi!LAT MóDOsíTÁ§A
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő tejáftáig módosíthatja (vagy vonhatja vissza) ajánlatát.
A

EGÉSZÍTŐrÁ"l ÉKoZT,ATÁS

Kl

A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül benyújtott
vagy postai kézbesítésselküldött levélben vagy telefaxon elektronikus úton (PDF, Formátumban)
fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz, aki az ajánlattételi határidő lejárta elött ésszerű
időben adja meg a válaszokat.

-

A

kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett
a könnyebb
feldolgozhatóság érdekében - kérjük szerkeszthető, ,,*,doc" formátumban is megküldeni a Ajánlatkérőnek
a jelen dokumentáció 1.1) pontjában megjelölt e-mail cimére, Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét,
hogy a Kbt. szabályozása értelmében az Ajánlatkérő alkalmazottai nem jogosultak az eljárással
kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen
módon érkezö megkeresésre az Ajánlatkérő a válaszadást megtagadja.
A postai küldemények elirányításából, elvesztésébőleredő összes kockázat a gazdasági szereplőt
terheli.

A közbeszezésieljárás során valamennyilevelezésre kérjük feltüntetni azalábbi információkat:
Rákóczi Szövetség
,,Diaszpóra Program 2018'lárgyú közbeszezési eljárás
a dokumentumot beküldő neve és levelezési címe, e-mail címe

-

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében,sem részeiben (különös
tekintettel pl. az ajánlati biztosítékra vonatkozó bankgarancia dokumentumra), az ajánlatot Ajánlatkérőnek
a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint öt évig meg kell őriznie.

Közös

ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35, §-ában foglalt feltételeknek, így
különösen:
a közös ajánlattevók kötelesek maguk közülegy, aközbeszezésieljárásban a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselöt megjelölni;
a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a kozös ajánlattevők megjelölését;
a közös ajánlattevők a szeződés teljesitéséértaz ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek;
az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az qánlaltételi határidő
lejáfta után változás nem következhet be.
Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő ajánlattevő részéreküldi
meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket,tájékoztatásokat, felhívásokat. A közós ajánlattevők
felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelöen rendezzék. A képviselő ajánlattevő
részérekézbesitett dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevő részérekézbesítettnek tekintendők, A
megfelelő kézbesítésérdekébenaz qánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra
megjelölt elérhetóségeit.

a)
b)
c)
d)
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Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénélkülönös
figyelmet forditsanak ana, .hogy a nyilatkozatok
amennyiben az szükséges valamennyi közós
ajánlattevőre kiterjedjenek. Ugyszintén fokozott figyelemmeljárjanak el akizáró okokra, az alkalmassági
feltételekre vonatkozó és egyéb igazolások csatolásakor,

-

-

AlÁnurrrvőx rÁlÉxozóoÁsl xörrlrzrrrsÉcr
Ajánlatkérő tájékoztatásként közli 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 kellfelelni,
Az ajánlattevő az alábbi helyeken tájékozódhat:
Országos Közegészségügyi ntézet (OKl)
l

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cim:1437 Budapest, Pf. 839.
Telefon: +36-1 -476-1 1 00
Telefax: +36-1 -476-1 390
Honlap: www,oki.ütkarsag@oki.antsz,hu

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Cim: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cim: 1437 Budapest, Pf. 839.
E-mail : tisáifoorvos@oth,antsz. h u
Központi telefonszám: 06-1 -476-1 1 00
Nemzetgazdasági Minisáérium (NGM)
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 24.
Postaíiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefax: +36- 1 -795-07 1 6
Telefon:
- NGM (József nádor tér 2-4.): +36 1 795-1400
- NGM (Kálmán lmre u. 2): +36 1472-8000

-,NGM (Honvéd u. 13-15): +361374-2700
Ugyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov,

hu

Nemzetgazdaság i Minisztérium

Munkavédelmi Főosztály
Székhely: 'l054 Budapest, Kálmán lmre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon:(06 80) 204292,, (06 1)896 3002
Fax: (06 1) 795 0884
E-mail: munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Fog lalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán lmre u, 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.

Teleíon:(06 1) 896 2902
Fax: (06 1) 795 0880
E-mail : foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm,

gov. hu

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u.17-23,

Levelezésicím:

1590Budapest,Pí.95.

G.fus

Telefon: +36-1 -301 -2900
Teleíax: +36-1-301-2903
E-mail: info@mbfsz.gov.hu
Honlap: http://www.mbísz.gov.hu/ és www,mbfh.hu

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat/ Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér7.
Levelezési cim:1476 Budapest, Pf. 75,
Telefon: +36-1 -303-9300
Te|efax: +36 -1 -210 -4255
Honlap: www,munka,hu
E-mail: munka@lab.hu

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u,2.
Telefon: 06-1-428-51 00
Telefax: 06-1428-5382
Magyarországról: 1818
külföldről; +36 (1) 550-1 858
SMS-száma: 1818
A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetösége a http//nav.gov,hu/nav/igazgatosagok
található.

A

munkavédelmi hatósági hatáskörben

intemetcímen

eljáró illetékes megyei (íóvárosi) kormányhivatalok elérhetőségeik: a

http://www.kormanyhivatal.huihuielerhetosegek

internet-cimen találhatók.

A környezetvédelmi hatósági hatáskörben eljáró illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok elérhetőségeik: a
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

internet-címen találhatók,

MŰSZAKI LEÍRAS

Ajánlatkérő

a

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságánál

a Diaszpóra Program

keretében

nyújtható támogatás érdekében kérelmet terjesztett elő (NÁT/2283t112017),A kérelem elbírálása a jelen
eljárás megindításának időpontjában még folyamatban van, ezért Ajánlatkérő a támogatás odaítélésének

függvényében feltételes közbeszerzésieljárást

indít a fentiekben megjelöltek szerint..

Az Ajánlatkérőnek, mint a pályázat nyertesének, ekként lehetősége nyilt arra, hogy nettó 145 000 000,Ft összegű keretösszegből (pályázat utazásszervezésre forditható, Ajánlatkérő által tervezett, maximális
összege) a diaszpórában és a szórványban élő magyar fiataloknak anyaországi kirándulást szervezzen.
A pályázati összeg felhasználásának határideje: 20,18. december 31 , Ajánlatkérő eddig az időpontig több
turnusban kíván külhoni magyarfiatalokat azanyaországba utaztatni és részükre az anyaország és a
környező határon túli magyar vidékek értékeitbemutatni,

A pályázatiösszeget az ajánlatkérő több kisebb program keretében kívánja felhasználni20,18. december
31. Ezeket a programokal az ajánlatkérő elektronikus úton meghirdeti az érintett külhoni fiatalság
körében, igy az egyes programok résztvevőinek létszáma az azokra megadott jelentkezési határidőt
megelőzően nem ismert, Ene tekintetteltartla indokoltnak azqánlalkérő keretmegállapodás megkötését
azutazásszervezési (szállás, étkezés,személyszállítás)szolgáltatás beszezésére.A keretmegállapodás
alapján, annak nyertesével, írásbeli konzultáció alapján az adott programra vonatkozó paraméterek
pontos ismeretében az egyes beszezések lefolytathatók lesznek,

A Diaszpóra Program 2018 keretében megvalósítandó programok tervezett időpontjai az alábbiak, azzal,
hogy a közölt időpontok hozzávetöleges időpontok, a pontos időpontokat ajánlatkérő az írásbeli
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konzultáció keretében fogja tudni megjelölni
íüggvényében:

-

különös

tekintettel a programra jelentkezettek létszámának

prooram Neve

5

Tavaszi szél vizet áraszt
Húsvét
Maiális. oünkösd
Juniális
osszmaovar közéoiskolás tábor

6

Néotánc tábor

1

2
3
4

Anvanvelvitábor

Tervezett ldőoont
2018,03.10 - 19.
2018.03.30 - 04,09.
2018,05.14 -23.

2018,06.02- 11.
2018,06.30
2018.07.14

- 07.09.
_23,

2018,07.28

-

08.06.

7

l.

8

ll. Anvanvelvitábor

2018,08.12_21.

9

soort tábor
lll. Anvanvelvitábor

2018.08.12 -21.
2018.08.18 _27,

osszmaovar eovetemista tábor
Szüret
Gloria victis
Márton naoivioadalom
Advent

2018,08.18

10
11

12
13
14
15

-27.

2018.09.15 -24.
2018.10.18 _27,
2018.11.10 - 19.
2018,12.13 _22.

Az utazásszervezés komplex jellegére tekintettel a beszezést ajánlatkérő nem bontja részekre.

az utazásokat úgy köteles megszervezni, hogy a megadott létszámnak, a megadott
időszakban a napi háromszori ellátás is biztosított legyen, továbbá őket személyszállításra alkalmas busz
a megjelölt kiindulási helyről, köztes állomások érintésévela célállomásra szállítsa.

Ajánlattevő

Ajánlatkérő a szállás tekintetében az alábbi minimum követelményeket támasztja:
legalább diákszállás színvonal
szobánkként legfeljebb 4 fő elhelyezése.

-

Ellátás: napi háromszori étkezése, amely reggeli és vacsora tekintetében büféasztalos, az ebéd
tekintetében pedig a la carte vagy büféasztal.

Nyertes ajánlattevő

a

személyszállítást 2007es vagy annál fiatalabb forgalomba-helyezésű,

légkondicionált kisbusszal és/vagy autóbusszal köteles ellátni a fentiekben részletezett időpontokban és
létszámmal kalkulálva Magyarországon és a környező országokban (Szlovákia, Ukrajna, Románia,
Szeóia, Szlovénia, Horvátország, Ausztria).

A pontos résztvevői létszám előre nem látható.

A keretmegállapodás keretösszege mindösszesen nettó

145 000 000,-

Ft azaz nettó száznegyvenöt

millió forint (továbbiakban: keretösszeg).

Az egyes, fentiekben megjelölt és utóbb még eltervezett programok kezdő időpon$a előtt 3

héttel

ajánlatkérő írásbelikonzultáció (Kbt, 105, § (1)bekezdésének c)pontja)keretében kívánja megtárgyalni
a nyertes ajánlattevővel az adott programidöszakra vonatkozó részleteket: résztvevők száma, helyszínek,
további igények. Az írásbeli konzultáció ene irányuló íelhivás nyertes ajánlattevőnek való megküldésével
indul. A felhívásban meg kell határozni a beszezés tárgyát, szeződési feltételeket, továbbá azon

körülményeket, kiegészítéseket,amelyek tekintetében a nyertes ajánlattevőnek ki kell egészíteniea
keretmegállapodás megkötését megelőzően benyújtott ajánlatát, Ajánlatkérő az írásbeli konzultációt
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indító ajánlati felhívását az adott program kezdónapját megelőzően legalább 2 héttel köteles megküldeni
elektronikus úton a nyertes ajánlattevőnek. A nyertes ajánlattevő a felhívásban megjelölt határidő, az ott

megjelölt feltételek szerint köteles megtenni pontos ajánlatát az adott programra vonatkozóan. Az
ajánlattevó nem tehet a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest kedvezőtlenebb ajánlatot az írásbeli
konzultáció keretében. Ajánlatkérő az írásbeli konzultáció keretében benyújtott ajánlatot értékeli,bírálja
és tájékoztatja a nyertes ajánlattevől az alánlat elfogadásáról vagy elutasitásáról. Amennyiben az
ajánlatot az ajánlatkérő elutasítja, az írásbeli konzultáció megismételhető.

AJÁNLATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT FORMAI KÖVETELMÉUYrr
Az ajánlat eredeti, számozott oldalakkal ellátott, papir alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell
fűzni, a csomót matricával azajánlal elsó vagy hátsó lapjához szükséges rögzíteni, a matricát le kell
bélyegezni, vagy Ajánlattevő részéről ene jogosultnak alá kell írni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel
kezdődjön és oldalanként növekedlen. Elegendő a szöveget, számokat vagy képet tartalmazó oldalakat
számozni, az üres oldalakat nem szükséges, de lehetséges, A címlapot és hátlapot (ha ilyen az ajánlat
részétfogja képezni) nem szükséges, de lehet számozni.

Az

ajánlatot egy eredeti, papir alapú példányban szükséges benyújtani. Ajánlatkérő előirja, hogy az
ajánlattevök kötelesek ajánlatukat a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező egy elektronikus
példányban, adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on)
benyújtani. Az elektronikus
adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy
.pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőzi.
Amennyiben az eredeti, illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérésvan, úgy az
ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül bírálatra, Ajánlatkérő ezt tekinti irányadónak, Az
ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) annak végénalá kell irniaaz adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult

is

személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az qánlaI
benyújtása előtt - módositást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy
személyeknek a módosításnál is kézjeggyel (szignóval) kell ellátni.

A Kbt.47. §-ának (2) bekezdése értelmében ahol a Kbt. vagy a felhatalmazása alapján megalkotott külön
jogszabály alapján azqánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja
elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.

A közbeszezési

eljárás során valamennyi levelezésre és az qánlatra kérjük feltüntetni az alábbi

információkat:

Rákóczi Szövetség
,,Diaszpóra Program 2018', a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe.

A nem megfelelően címzett, vagy

feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség

nem terheli.

AJÁNLATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMl KOVETELMÉNYEK
Felolvasólap
Az ajánlatnak Felolvasólapot kelltartalmazlia, amelyen szerepelnek azalábbi adatok:
kötelező ad attartalom
. Közbeszezési eljárás megnevezése
. Ajánlattevő neve, székhelye
. Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlatevők (konzorcium
tagjai) nevét és székhelyét,konzorciumot képviselő tagot is fel kell tüntetni!)
:

. Telefon/telefaxszáma

. E-mailcíme
. KapcsoJattartó személy (konzorcium esetén aláírásra felhatalmazott) neve, telefon/telefaxszáma
. ajánlati ár (egy összeg, nettó forint + Áta)
. Dátum, aláírás (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő aláírása külön-külön!)

A Kbt. 68. §-ának (4) bekezdése szerinti adatokat az qánlatkérő a bontás során a felolvasolap alapján

ismerteti.
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Tartalomjegyzék
Az ajánlatnak oldalszámozott tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok a tartalomjegyzékben megjelölt oldalszám alapján megtalálhatóak.
Ajánlattevői nyilatkozat(ok)

Aiánlattételkor csatolandő nvilatkozatok:

1, Az

az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
dokumentáció feltételeire, a szeződés megkötésére és
teljesítésére,valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66, §-ának (2)
ajánlatnak tartalmaznia kell különösen

ajánlati felhivás

2,

és a

bekezdése).

Egységes európai közbeszezési dokumentum kitöltése

az

Ajánlati felhívásban

fog laltakra vonatkozóan

3. Az

ajánlatban ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett
nyilatkoznia kell anól, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e tlftt 66. § (4)

4.
5.

bekezdés].

Ajánlattevői nyilatkozat az alvállalkozókról [Kbt. 66.
alapján].

§ (6) bekezdés a) és b)

pontja

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a felelős fordításról (adott esetben) a jelen dokumentáció
mellékletétképező minta szerint.
Közös ajánlattételesetén:együttműködésimegállapodás, valamint a jelen dokumentáció
mellékletétképező dokumentumok szerinti nyilatkozatok.
Nyilatkozat a közbeszezés tárgyából származó árbevételröl,
Nyilatkozat változásbejegyzésről.
9. Ajánlattevőnek a jelen dokumentáció mellékletét képező minta szerint nyilatkoznia kell
arról, hogy ajánlata üzleti titkot tartalmaz-e vagy sem.
10. Ajánlattevőnek a mellékelt minta szerint nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlatának
elektronikus formában benyújtott példánya a papir alapú ajánlat példányával mindenben
megegyezik

6.
7,
8.

Atánlalirrórő klfeiazettíelhívásán a

1,
2,

Nyilatkozat

lQL 6?. § H) bekezdése alapíán:

a

pénzügyi gazdasági

és műszaki

szakmai alkalmassági

követelményekről (összefoglaló táblázat),
Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlatifelhívásban
meghatározott kizáró okok az Ajánlattevővel (Konzorciumi tagokkal), valamint a
teljesítésbe bevonni tervezett alvállalkozókkal szemben nem állnak fenn.

üzlrrtTITOK
Ajánlatkerő felhivja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő azajánlaIban.- kifejezetten és elkülönített módon
(külön csomagban / borítékban elhelyezve, feltüntetve rajta, hogy ,,Uzleti titok"!), mellékletben közölt
üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

-

Az úzleíititkot tartalmaző lrat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra
hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna, A
gazdasági szereplő azüzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és,,rrtt|J§[_
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módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdaságiszereplő által adott indokolás nem megfelelő,
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja
üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki
számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXll. törvény 27. §
(3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező álIal az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszezési szeződések, illetve e törvény szerinti építés-vagy szolgáltatási
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésérevonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékrevonatkozó
információkat és adatokat,

d) az qánlatban meghatározott áruk, építésiberuházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44.§-ának (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai
ajánlatnak azt a jől meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44.§-ának (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44.§-ának (3) bekezdés alapján
n n cs akad ály a az üzleti titokká nyi lván ításn ak.
i

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének(székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt adat) a nyilvánosságra
hozatalát, amely a Kbt,76. § szerintiértékelésiszempontalapján értékelésrekerül, de azezek alapjául
szolgáló - a Kbt. 44. §-ának (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így
különösen az árazoIt költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. (Kbt. 44 §- ának (3)
bekezdése.) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánitása során
a Kbt. 44. §-ának (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében
köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. (Kbt. 44,
§- ának (4) bekezdése.)

AJÁN LAToK

ÉRTEKELÉsrrurxMóDszERE

Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány értékelésiszempont szerint történik, az alábbi bíralati
részszempontok alapján

:

Értetelesi szempontok, súlyszámaik, pontszámaik:
1.

{ánlati

ár: súlyszáma 5

2. Szállás: súlyszáma 3
3, Személyszállítás: súlyszáma 2

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelésesorán adható pontszám alsó és felső
határa: 1-5.
Ajánlati ár, Azalánlati árat a szolgáltatás minden elemét (utazás, szállás, ellátás) magába foglalóan, nettó
összegben, egy főre és egy napra lebontva kell megadni (nettó ajánlati árlfólnap). Az ajánlatkérő az1.
részszempontra adott ajánlati elemeket azonos módszer szerint értékeliúgy, hogy a legkedvezőbb
(legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre ajánlatkérő a maximális 5 pontot, a többi ajánlat ugyanazon
részszempont szerinti tartalmi elemére pedig fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi
képlet alkalmazásával (a Közbeszezésí Hatóság KE 2016, évi 147 . szám 1 . melléklet A.1 . ba) pontjában
meg h atá rozott ford ított arányosítás módszere alapján )

(6É2012.évi61.szám,2012.júniusl.útmutatójaszerintfordítottarányosítás):
1()
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Avizsgalt

ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

D
I

a pontskála felső határa

míx.

D,.
I mln,

a pontskála alsó határa

Abgjouri

a legelőnyösebb

Angrosszami

a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmieleme.

Avizsgani

ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő a 2. részszempontra adott ajánlati elemeket pontozás modszerével az alábbiak szerint
értékeli:

diákszállás

-

1 pont

panló - 2 pont
egy csillagos szállás

- 3 pont
két csillagos szállás - 4 pont
három csillagos szállás - 5 pont.

Az ajánlatkérő a 3. részszemponha adott ajánlati elemeket szintén pontozás módszerével az alábbiak
szerint értékeli;
2007-2008-es évjáratú szállítóeszköz - 1 pont
20092010-es évjáratúszállitóeszköz - 2 pont
2011-es évjáratúszállítóeszköz - 3 pont
2012+s évjáratúszállitóeszköz - 4 pont

-

20,13-as vagy annál fiatalabb évjáratúszállítóeszköz

5 pont

A súlyszám és az értékelésiszempontra adott pontszám szorzata adja a részszempontok

súlyozott

pontszámát.

Az

ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy

az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési

dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján

-

az ajánlatok értékelésétkövetően végzi el. Ebben az esetben

csak az értékelésisonendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot, A 69. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni
kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az összegezésben megnevezett nyertes és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő

ajánlatának érvényességélaz eljárást lezáró döntést megelözöen az ajánlatkérő
nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja.

az

ajánlattevő

Az el;árás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével
felhívni a kizárő okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban
előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági
követelmények tekintetében kell az igazolásokat

benyújtani.
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ALKALMAssÁc

a)

t
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Gazdasáqi és pénzüqvi alkalmassáo

A kiválasztási szempontok felsorolása és rovid ismeftetése:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevö (továbbiakban: AT), ha:

P1. az utolsó kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év során a közbeszezés tárgya szerinti
(Utazásszervezési szolgáltatás) - általános forgalmi adó nélkül számitott - áóevétele az évek számtani
átlagában nem érte el a 30 millió Ftot,
P2, nem rendeIkezik minimum 15.000,000 Ft/kár/év felelősségbiztositással nemzetközi utazásoknál;
500,000 Fllkárlév felelősségbiztosítással belfoldi utazásoknál (utazási irodák felelősségbiztosítása).

lgazolásimód:
P/1. A Korm.r 19, § (1) bekezdés c) pontja alapján az utolsó kettő mérlegfordulónappallezárhüzletiévre
vonatkozó közbeszezés tárgyából (utazásszervezési szolgáltatás) származő - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozaIát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor

kezdte meg tevékenységét,amennyiben ezek

az

adatok rendelkezésre állnak.
(árbevételi
nyilatkozattal), azért nem rendelkezik, mert
Ha AT az alkalmassági feltételben előírt irattal
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az áöevételi nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,

az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az

ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi
és gazdasági alkalmasságáL Aa érintett AT kiegészitő tájékoztatás kérésesorán köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételi nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előirt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról, (Korm. r. 19, § (3)
bekezdés),

Pl2. A Korm.r 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján a szakmai felelősségbiztositási kötvény egyszerű

másolatát.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésébenfoglaltak alapján a P2. alkalmasságifeltételek vonatkozásában elegendő,
ha a közös AT-k közül egy felel meg az előirt minimumkövetelményeknek, a P1. alkalmassági feltétel
megengedett.
az
megfelelés
(4)
(közös
AT
AT-k) az előírt alka]massági követelményeknek a Kbt. 65. §
bekezdésében foglaltaknak
megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva

együttes

esetében

is

megfelelhetnek

a

Kbt. 65.

§

(6)-(i) bekezdésébenfoglaltaknak

megfelelően,

Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, úgy AT alkalmasságát a Kbt. 65, § (6)-(7) bekezdései szerint köteles
igazolni. Amennyiben a pénzügyi/gazdasági alkalmasságifeltételeknek ajánlattevő más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva felel meg, akkor a kezességvállalásról szóló dokumentumot eredeti
Korm. rendelet'1. § (1) bekezdése alapján
vagy hiteles másolati példányban kérjük csatolni.
AT az ESPD benyújtásával előzetesen nyilatkozik ^32112015.
anól, hogy nem áll a KbL 62. § (1)-(2), 63. § (1) szerinti

kizáró okok hatálya alatt
követelményeknek.

b)

és megfelel a Kbt, 65 §

szerinti,

AK által

támasztott alkalmassági

Műszaki és szakmai alkalmassáo

Az alkalmasság megitéléséhezszükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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M/,1. A 32112015, (X.30.) Korm. rendelet 2'l.§ (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével a22,
§ (1)és (2) bekezdés előírásainak megfelelően (tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés
ideje, (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, az
ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítésaz előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.) Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat
éven belü l megkezdett szolgáltatás meg rendeléseket veszi figyelembe.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az AT,ha

M/'1. Nem rendelkezik legalább 2db a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesitett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett, alkalmanként legalább 50 fő részvételévelzajló, legalább 3 napos
bel és külföldi utazásszervezésre vonatkozó referenciával, amely szállásbiztosítást, ellátást és buszos

személyszállítást is tartalmazott.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az AT-nek (adott esetben az alkalmasság igazolásban

részt vevő más gazdasági szereplőnek, a továbbiakban: más gazdasági szereplő) az ajánlatban csatolnia
kell az ESPD-t (lsd. lentebb), amelynek elegendő a lV, részének,,o" szakaszát kitölteni e tekintetben,
figyelemmel ana, hogy a 32112015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az dlánlatkérő
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a műszaki, illetve szakmai alkalmassági

követelmények elózetes igazolására. A műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek az AT
bármely más szervezet kapacitására támaszkodva - a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül - akkor felelhet meg, amennyiben az adott kapacitást biztosító szervezet valósítja meg azt a
szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. [Kbt. 65. § (9) bekezdés] Az ajánlatkérő felhivja a
figyelmet a Kbt, 65. § (7) bekezdéséreis továbbá a321l2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3, § (2)és 6. § (1)(2) bekezdéseire. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről
szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelésiszempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésévelfelhívja az alkalmassági követelményeknek való
megfeleléssel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezárő döntés
meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelésisonendben
azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására. Az
igazolások benyújtására felhívott AT-knek az alánlati felhívás ll1.1,3) pontjában és az alábbiakban
rogzítettek szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
AT-i nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek megjelöléséről A nyilatkozatban
meg kelljelölni:
o Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nevét, székhelyét

r

Alkalmassági követelmény ajánlati felhívás szerinti megjelölését, melynek igazolásában a
megjelölt szervezet részt vesz.
Kötelezettségvállaló nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek számára (adott
esetben) A Kbt. 65. §-ának (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szeződéses vagy előszeződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szeződés teljesítéséhez
szükséges erőfonások rendelkezésre állnak majd a szeződés teljesítésénekidőtartama alatt,

AJÁNLAToK ÉnrÉxElÉsÉrurr
MóDszERE
Amennyiben a Cégbíróság által el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor csatolandó az
elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, valamint a benyújtást igazoló
d ig itál is té rtivevény kinyomtatott változata, cégszerűen al áírva.

Az ajánlathoz csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) kö4egyzői aláírás hitelesítéssel
ellátott égaláirási nyilatkozatát (aláirási címpéldányát) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-n1iry$ÉE-.
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egyszerű másolatiformában, akikazajánlat, az abban szereplő bármely nyilatkozatot szignálják, aláiqák,
[Amennyiben azaláirő személy nem cégjegyzésrejogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni
kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást közokirat,
vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját.]

Ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell
benyújtania, A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi felelös
fordításban kell csatolni aKbL 47, § (2) bekezdése szerint. Ajánlatkérő azt a fordítást tekinti felelősnek,
mely vonatkozásában az ajánlattevő cégszerűen nyilatkozik anól, hogy a fordítás az eredetidokumentum
tartalmával megegyező tartalommal bir.
Amennyiben az ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni,
ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét,körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban,
így különösen a szétválási, kiválási szeződést, átalakulási cégiratokat.

Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt, 56. § bekezdésben, valamint az ajánlattételi dokumentációban
foglaltak az irányadók, Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során a válaszokat a törvényes határidón
belül minden ajánlattevőnek egyidejűleg elektronikusan megküldi,

Az

ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő az eljárás
nem felel. Ajánlattevő által megadott kapcsolattartási pontok (fax, edokumentumainak kézbesítéséért
mail) helyessége és rendelkezésre állása kizárőlag ajánlattevő felelőssége és kockázata, ilyen
különösen, ha a hibásan megadott elérhetóség vagy az ajánlattevőnél fennálló rendszer hibája miatt az

eljárásban való részvételminden költsége

az

eljárás dokumentumai nem kézbesithetők.
Ajánlatkérő a Dokumentumokban tájékoztatásként közli 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 kellfelelni,

Az

ajánlattevönek

az ajánlatához csatolnia kell a megajánlott termék részletes bemutatását,

mely

alátámasztja, hogy az megfelel a műszakileírásban foglalt követelményeknek,
Ajánlattevó nyilatkozzon, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat tartalmilag megegyezik a
papír alapú ajánlattal.

Ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készitett összegezés rnegküldésétkövetően kérheti, hogy más
gazdasági szereplő ajánlatának
ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamin| a 72. § szerinti
indokolást is
üzleti titkot nem tartalmazó részébebetekinthessen, Az iratbetekintésre vonatkozó
kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az
ajánlat mely részébekiván betekinteni. Az iratbetekintést ajánlatkérő munkaidőben (9:00 és 16:00 óra
,t3:00
óra közötti időpontban), a kérelem beérkezésétkövető két munkanapon
között, pénteken 9:00 és
belül biztosítja. A betekintést az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez
kapcsolódó jogérvényesítéséhezszükséges mértékbenköteles biztosítani. Más gazdasági szereplő
ajánlatának teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges. Ajánlatkérő az iratokból

-

-

történö másolásra nem biztosit lehetőséget. Ajánlatkérő másolatot nem készit, az ajánlattevő

képviselőjének kizárólag jegyzetek készitésérevan lehetősége, Az iratbetekintésen az ajánlattevő eredeti
meghatalmazással igazolt képviseletre felhatalmazott képviselője vehet részt.
Ajánlattevő - amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában
köztartozásmentességét külön igazolni (0-s igazolás benyújtása).
14

-

köteles a

6#

dr. Czakó,Salusinszlry Réka
íelelős akkreditátt
közbeszeízési szaktanácsadó
LaistromSzám:

00987

lcRzotÁsox, NylLATKOZAToK JEGyZEKE
Aíá n l attóte l kor csatol a n dó
,l.
sz, nyilatkozatminta
2. sz. nyilatkozatminta

n v íl

aűoatok :
Felolvasólap

4. sz. nyilatkozatminta
5, sz. minta

,,Diaszpóra Program 2018'tárgyában meghirdetett Kbt. MASOD|K rész
nyílt eljárás szerinti közbeszezési eljárásban ajánlattevő
kapcsolattartási pontjai
Egységes európai közbeszezési dokumentum formanyomtatványa
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66, § (2) és (4) bekezdése tekintetében
Együttműködési megállapodás (minta) (adott esetben)

6. sz. nyilatkozatminta

Ajánlattevő nyilatkozata

3. sz. minta

7. sz. nyilatkozatminta
8. sz. nyilatkozatminta
9. sz. nyilatkozatminta
10. sz. nyilatkozatminta
11

. sz. nyilatkozatminta

12, sz. nyilatkozatminta
1 3. sz. nyilatkozatminta

1

pontja

tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt, 65. § (7) bekezdése tekintetében
Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
Nyilatkozat tájékozód ási kötelezettségről
Nyilatkozat felelős ford ításról (adott esetben)
Nyilatkozat elektronikus adathordozóról
Nyilatkozat változásbejegyzésól

4. sz, nyilatkozatminta

15. sz. nyilatkozatminta
1

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b)

6. sz, nyilatkozatminta

17 .

sz, nyilatkozatminta

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében kizárő okok hatálya alá nem tartozásáról
Nyilatkozat árbevétel tekintetében
Nyilatkozat a referenciákról

@
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Az alábbi

formanyomtatványok nyilatkozatminták alkalmazása nem kötelező, Felhívjuk továbbá a
íigyelmet arra, hogy a formanyomtatványokért, valamint azok használatáért az ajánlatkérő felelősséget
nem vállal, azaz alánlaltevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják.

. §r>,.T)

ffi

ű.GúrÉfiflEül+rRr,
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Aiánlaűótelkw
1.

sz.

c'o''anű

nvÍlatkozatok

nyilatkozatminta

Felolvasólap
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő lakcíme / székhelye:

Közös
Közös
Közös

ajánlattétel esetén
aj á n attevők képviselőjén ek (konzorci u mvezető) neve
aján lattevők képviselőjének (konzorciu mvezető) lakcíme / székhelye:

Közös
Közös

ajánlattevő neve:
ajánlattevő lakcíme / székhelye:

:

l

:

Értékelésiszempontok:

1.

Ajánlati ár: nettó

2.

Szállás és ellátás minősége: (megfelelő aláhúzandó)
diákszállás - 1 pont
panzió

-

Füfő/nap

2 pont

- 3 pont
- 4 pont
csillagos szállás - 5 pont

egy csillagos szállás
két csillagos szállás

három

3,

Személyszállítás minősége: (megfelelő aláhúzandó)
2007-2008-es évjáratúszállítóeszköz - 1 pont
2009-2010-es évjáratúszállítóeszköz - 2 pont
201 '|-es évjáratúszállítóeszköz - 3 pont
2012-es évjáratúszállítóeszköz -4 pont
2013-as vagy annál fiatalabb évjáratúszállítóeszköz - 5 pont

Alulírott,...

..,..,..,mint

a(z)

(cégnév)cégjegyzésrejogosult
képviselője a kiegészítő tájékoztatás(ok)ban - amennyiben volt ilyen -, az qánlati felhívásban és a
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
specifikáció, kiegészítő tájékoztatás gondos áttekintése után jelen nyilatkozatot a Rákóczi Szövetség
ajánlatkérő állal ,,Diaszpóra Program 2018" tárgyában meghirdetett Kbt. MÁSOD|K rész szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szeződés vonatkozásában teszem.

cégszerű aláírás

dr.
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2, sz, nyilatkozatminta

A Rákóczi Szövetség ajánlatkérő által

,,Diaszpóra Program 2018' tárgyában meghirdetett Kbt.

MÁSODIK rész szerinti nyílt közbeszezési eljárás eredményekéntmegkötendő szenődés

vonatkozásába n
Ajánlattevő
Ajánlattevö
Ajánlattevő
Ajánlattevő
Aj án

l

attevő

Aján lattevő
Aján l attevő
Ajá

n

Aj án

lattevő
lattevö

ajá n

lattevő kapcsolattartás i pontjai

neve:

lakcíme / székhelye:
levelezési címe:
telefonszáma:
telefaxszáma :
kapcsolattartójának neve:
kapcsolattartój án ak te lefonszáma :
kapcsol attartój án a k telefaxszáma:
kapcsol attartóján ak e-mai l c íme :

Közös
Közös
Közös
Közös
Közös
Közös

ajánlattétel esetén
ajánlattevök képviselőjének
ajánlattevők képviselőjének
ajánlattevők képviselöjének
ajánlattevők képviselőjének
ajánlattevők képviselőjének

Közös
Közös
Közös
Közös
Közös

ajánlattevő
ajánlattevő
ajánlattevő
ajánlattevő
ajánlattevő

:

(konzorciumvezető)
(konzorciumvezető)
(konzorciumvezető)
(konzorciumvezető)
(konzorciumvezető)

neve:

lakcíme / székhelye:
levelezési címe:
telefonszáma:
telefaxszáma:

neve:

lakcíme / székhelye:
levelezési címe:
telefonszáma:
telefaxszáma:

.!.r.l...t,

(helység)

,,(év) ...

, (hónap)

..,,,.,(nap)

cégszerű aláírás

@

";öffiffi
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sz. nyilatkozatminta

AZ EGYSEGES EI]RÓPAI KÖZBESZERZESI DOKIJMENTIIM FORMANYOMTATVÁI\ YA
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szeryre vagy a közszolgáltató
vonatkozó inforrrációk

ajánlatkérőre

Olyan közbeszerzési eüárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unló
Hivatalos Lapjóban tették közzé, az l. részben előírt információ automatlkusan beolvasásra kerü!,
feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatástl használták az egységes európai
közbeszenési dokumentum kitöltéséhez. Az Euópaí Unió Hivatalos lapiőban közzétett vonatkozó
hirdetmény2 hivatkozási adatai:

A

Lap S

száma ll,

dátum [l,

tl

oldal,
Hivatalos
sorozatának
A hirdetmény száma a Hivatalos lap S sorozatban : t2|tO|tllt7|/S [2l[4|[6|-t5|tlltslt2]18|t4l
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent met az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kel! kitöltenie az információt, amely Iehetővé teszi a
közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európaí Unló Hlvatolos Lapjában, kérjük, hogy

adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé te§zi a közbeszenési eljárás egyértelmú
azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [....l

A röznr:sztRztst nuÁnÁsnn voNATKozó rxronuÁcróx

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hory a fent említett ESPDszolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és
kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szerepIőnek kell kitöltenie.
A beszerző azonosítása3

Válasz:

Név:

katona csilla

Melyik beszerzést érinti?

Válasz:

A

közbeszerzés megnevezése

vagy

,,Diaszpóra Program 20l 8"

rövid

ismertetésea:

r

4 Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen

bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az
elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.

2

Aiánlatkérő szervek részére:vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott
Előzetes tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére:az e|járást megindító felhívásként alkalmazott
!dőszakos e!őzetes tájékoztatő, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer
meglétéről szóló hirdetménv
3
4 vonatkozó hirdetmény l. szakaszának t.7 pontjóból útmásolandó informóció. Közös
közbeszerzés esetén kériük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét,
a
Lásd a vonatkozó hirdetmény l1.1.1 és l1.1.3 pontját.
(§,§2
1,9
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a

Az

ajánlatkérő szerv vagy
közszolgáltató | ,,Diaszpóra Program
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási
szám (adott esetben)s:

20l8'

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a
gazdasági szereplőnek ke|l kitöltenie.

II. rész: Agazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A

clzoasÁGl szEREpLóRE voNATKozó rxronmÁctór
Válasz:

Azonosítás:
Név:

Héaazonosítő szám (uniós adőszám), adott
esetben:

Ha nincs

héaazonosítő szám, kérjük egyéb
nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott

t]
t]
t]

esetben, ha szükséges.

Postai cím:

t...,..]

Kapcsolattartó személy vagy személyek6:

t

]

Telefon:

t

]

E-mail cím:

t

]

t

]

Internetcím (adott

es

etb en):

Ált"lá.ro" információ:

A

gazdasági szereplő mikro-,

középvállalkozás??

6

Válasz:

kis-

vagy

[] Igen []

Nem

Lásd a vonatkozó hirdetménv l1.1.1

Xérlük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt,

7

Lásd a Bizottsőg 2003. május Gi ajőnlősát a mikro-, kls és középváIlalkozások
meghatározásáról (HL L 724.,2(n3.5.20., 36. o.). Ez az informőció csak statísztikai célból

szükséges.

Mikrovőlldlkozás: olyan vúllalkozős, amely 7o-nél kevesebb tőt foglalkoztat, és amelynek
éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg d 2 míllió eurót.
Kisvóllalkozás: olyon vóllalkozós, qmely 50-nél kevesebb |őt toglalkoztot, és amelynek éves
forgalma és/vagy éves mérleg|őösuege nem haladia meg a 70 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mlkro- és nem ktsvóllalkozás, és amely
250-nél kevesebb főt íoglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió
eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.
@

dr. Czakó-Salusinszky Réka
íeie|ős aklreíjllal:
közbeszezési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00987

csak ha a

közbeszerzés fenntartotd: A
gazdasági szereplő védett műhely, szociális
vállalkozás9 vagy védett munkahely-teremtési

programok keretében

Igen

t]

Nem

ü

fogja teljesíteni a

szerződést?

Ha

tgen,
hátrányos
helyzetű munkavállalók százalékos aránya?
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett

t. .]

hátrányos helyzetű munkavállalók

t....]

mi a

fogyatékossággal

munkavállalók

a

élő vagy

fogyatékossággal

kate góriáj áb a v agy kate

élő vagy
mely

góriáiba tartoznak.

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az
hivatalos

elismert gazdasági szereplők

[] Igen []

Nem

[]

Nem alkalmazható

jegyzékében,va1y rendelkezik-e azza|
egyenértékű igazolással (pl. nemzeti
(elő)minősítési rendszer keretében)?

Ha igen:

Kérjülq válaszolja meg e szakasz további
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben
töltse ki azY. részt, valamint mindenképpen
töltse ki és írja alá a VI. részt.

a, Ke{uK, aooü esemen aoJa megaJegyzeK vagy

az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási

vagy
b) Ha a

igazolási

számot:

felvételről szóló igazolás vagy

tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük,

tüntesse

t .....]

a)

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,

a dokumentáció pontos
t.. .]t , .]t......]t ....]

hivatkozási adatai):

fel:

c) Kérjük, tiintesse fel a referenciákat, amelyeken
a felvétel vagy a tanúsíás alapul, és adott esetben

c)

t......]

a

hivatalos jeryzékben elért minősítéstl0:
d) A felvétel vagy a tanúsíásaz összes előírt

kiválasáási
Ha

szempontra

kiterjed?
nem:

d)

Ezen kíviil kériük. how KIZÁRótae ekkor
töltse ki a hiánvzo információt a [V. rósz A..
B.. C. vacv I). szakaszában az e§ettől fiiecő€n.
ha a vonatkozó hirdetmény vagl közbeszerzési
előírjdk:
dokumentumok ezí
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a
társadalombiztosítasi járulékok és adók e)
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az

t]

lgen

t]

Nem

t]

Igen

t]

Nem

információt, amely lehetővé teszj az ajánlatkérő
s zerv va gy a kőzszolgál tató aj ánl atk ér ő szitmár a,
hosv közvetlenül beszerezze azt bármelv

9

Lásd a szerződési hirdetmény Il1.1.5.

iát.

Azazfő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és

szakmai beilleszkedése.

A hivatkozások és a minősítés,ha van

a

tanúsításon szerepelnek.

tagorság díjmentesen hozzáférhető nemzeti
adatbázisáből?

Ha a

vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testlilet, a

információkat:

dokumentáció pontos hivatkoási
t......]t......]t..,.,.]t..,...]

Részvételformája:

Válasz:

A

gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt

a közb eszerzé si elj árásban?

[]Igen

[]

adatai):

Nem

1 1

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy

a többi érintett külön egységes európai kőzbeszerzési dokumentum

formanyotntatványt nyújtson be,

IIa

igen:
gazdasági szereplő
szerepét (v ezető, specifikus

a) Kérjük, adja meg a
csoportban betöltött

feladatokért

felelős,

...):

b) Kériük, ad.ja meg, mely gazdasági szereplők a

közbeszerzési eljárásban eryütt részt vevó

csopott

c): [......]

Részek

Válasz:

a

részrek (azoknak a

részeknek a feltiintetése, amelyekre a gazdaságs
szereplő pály áani kíván :
B: A

b):

tagai:.

c) Adott esetben arészt vevő csoport neve:

Adott esetben annak

a:)

ll

c,lzolsÁGl szEREpLő KEpvISELóIRE voNATKozó rNrorurÁcróx

Adott esetben adja meg ozon személyek nevét és címét,akik
képviselni o gazdasógi szereplőt:

név;

t......1

valamint a születési idő és hely, ha szükséges:

t......1

Beosztás/milyen minőségben jár el:

t......1

Postai cím:

t......]

Telefon:

t......1

E-mailcím:

t......1

Amennyiben szükséges, részletezze
képviseletre vonatkozó információkat

jelen közbeszerzési eljórósban jogosultal<

Válasz:

Képvlselet, ha van:

Teljes

a

a

t......1

(a

képviselet formája, köre, célja stb.):

|

"

Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló

részekéntG|
dr. Czakó-Salusinszky Réka
íelelős akkreditált
közbeszezési szaklanácsadó
Lajstromszám: 00987

C: I\t[lis szERvEzETEK KApAclTÁslrxnx rGÉNyBEvÉTELEREvoNATKozó rxronnnicróx
Válasz:

lgénybevétel:

Az alábbi lv. részben feltüntetett

kiválasztási

kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V.

részben feltüntetett kritériumoknak

[]lgen []Nem

és

szabályoknak való megfelelés során a gazdasági
szereplő igénybe veszi-e más szervezetek
ka pacitásait?

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a lll. részben
meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához,
különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építésiberuházásra irányuló közbeszerzési
szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági
a
beruházás
kivitelezéséhez
igénybe
vehet.
gazdasági
Amennyiben a
szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez
releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a lV. és az V. részben meghatározott
információkat is12.

szereplő

D: IxronuÁctór AzoKRóL Az

SZEREPLÓ NEM VESZI IGÉNYBE ^Lv^LLALKozóKRót,

IKIKNEK KApAcITÁs.lrr A GAzDAsÁGl

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő
kifejezetten előírja ezt az információt.)

Alvállalkozás:

Válasz:

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a
szerződés bármely részétalvállalkozásba

[]lgen

adni harmadik félnek?

szen vary a közszoIgáltató aiánIatkérő

[]Nem

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük,

sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:
I...]

Ha az ajánlatkérő §zery vagy aközszolgáltató ajánlatkérő kifejezeűenkéri ezt az ínformáciőt az
e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük" adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a
III. részben előírt információt mi
érintett alvállalkozóra (alvállakozói
riára) nézve.

72

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: lv. rész C.
szakasz, 3. pont,
rlr. Czakó.Salusinszky
íF pIo5

|.

Jil

íed |3]l

Réka

]:ür.i/:9í?*i, s:;lklan jasaáÓ
l a]Slrlrn,i52ám i,09€7

III. rész: Kizárási okok
A: BüxrnrónuÁruisrAN

^201,4/24/EU

1.
2.
3,
4.
5.

6,

HozoTT írtr,nrnxrEt, KApcsoLATos oKoK

irányelv 57, cikkének (1) bekezdése a következőkizárási

okokat határozza meg:

Bűnszervezetben való részvételr3;

Korrupcióla;
Csalásl5;
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekménylÓ;

Pénzmosásvagyterrorizmus finanszírozásal7

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formáil8

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt

okokat végrehajtó nemzeti
szerinti büntetőeljárásban

Válasz:

rendelkezések
hozott ítéletekkeI

kapcsolatos okok:
Jogerősen elítélték-ea gazdasági szereplőt vagy

a

gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy
felügyelő testületének tagját, illetve az e
testületek képviseletére, az azokban való
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára
vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent

[] lgen [] Nem

Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő

információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság
pontos

vagy testület, a dokumentáció

13

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szőlő,2oo8. október 24-i 2oo8/841,/lB
tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11 ., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
t4 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit
érintő korrupció elleni küzdelemről szőlő egyezmény (HL C 195., 1997.6.25.,1, o.) 3.
cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni
küzdelemről szóló 20031568llB kerethatározatának (HL L 192.,2OO3.7.3I.,54. o.) 2. cikke (1)
bekezdésébenmeghatározottak szerint. Ez akizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő
szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzetijogában meghatározott
korrupciót is.
15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke
értelmében (HL C 316., 1995,11,.27., 48. o.)
16 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2OO2.június 73-i 2OO2l475/lB tanácsi
kerethatározat (HL L764,,2002.6,2Z.,3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a
kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre
való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
77 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára
való felhasználásának megelőzéséről szóló,2005. október Z6-i 2005/60/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309.,2005.77.25., 75. o.) 7. cikkében meghatározottak
szerínt.
18 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az
áldozatok védelméről, vdlamint a 2O02/629lB tdnácsi kerethatórozat íelvóltásóról szóló,
2077. április 5-i 2011/36/ElJ európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 707.,2077.4.75.,
1. o.) 2. cíkkébenmeghatőrozottak szefint.
.,6

CeF\

dr. Czakó-Salusinszky Réka
íelelös akkíeditált
közbeszezési szaklanácsadó
Lajstrorflszám: 00987

felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben,
amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak,
vagy amelyben a közvetlenül meghatározott
kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?

Amennyiben igen, kérjük,2o adja meg

a

következő

információkat:
a) Elítélésdátuma, adja meg, hogy az 1-5.
pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet

okát

(okait),

b) Határozza meg az elítéltszemélyétt ];
c) Amennyiben az ítéletközvetlenüI
megállapítja:

hivatkozási
t......1 t......] t....,.]

adatai):

[......]"

a) Dátum:[ ], pont(ok):

[

], ok(ok):[

b)

1

l....,.]

c) A kizárási időszak hossza [,.....] és az érintett
pont(ok) [ ]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő

információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai) : t......] t......1 t,..,,,]l,...,.]"

Ítéletekesetén hozott-e a gazdasági szereplő
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns

kizárási

okok

ellenére

[]

leen

[] Nem

igazolják

megbízható ságátzz (öntisztázás)?

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
i

t......]

ntézkedéseket23:

B: AoórrzprÉsr vAGy Á

TliRsADALoMBIzTosíTÁSI JÁRULEK FIzETÉsÉREvoNATKozó
rörnr,nznrTsÉG MEGszEGÉsÉvEL KApcsoLATo§ oKoI(

Adó vagy

társadalombiztosítási járulék Válasz:

fizetése:

a gazdasági
kötelezettségét az

Teljesítette-e

szereplő összes

adók

[] lgen [] Nem

és

társada!ombiztosítási járulékok megfizetése

tekintetében, mind

a

székhelye szerinti

országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy
a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez
eltér a székhely szerinti országtól?

Adók

Társada lom biztosításl

hozzájárulás

szükég szerint ismételie.

79

Kérjük,

20

Kériük, szükség szerint ismételje.

z7

Kérjük, szükség szerint ismételie.

22

irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel

^}ot4lzfilEU
összhaneban.
23 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt,
szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedésekmegfel

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő
információkat:

a) Érintett ország vagy tagállam
Mi
az
érintett összeg?
b)
c) A kötelezettségszegés megállapításának
módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási

Ez
kötelező?

o

t......]

a)

t......1

b)

t..,...]

b)

t......1

c1) [] lgen [] Nem

határozat:

a hatéttozatj

a)

t]

gerő s é s

Igen

Nem

c1) [] lgen [] Nem
[] Igen []

n

fl
L,.. .., l

t... ...]

Kérjük, adjameg azítéIetvagy a

Nem

hatitrozat dátumát.
Ítéletesetén, amennyiben

erről

közvetlenül rendelkezilq

a

kizárási időtartam hossza:
2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:

d)

Teljesítette-e a

gazdasági szereplő

c2)
c2)

d) [] lgen [] Nem
d) [] lgen [] Nem Ha igen, kérjük,
Ha igen, kérjük, részletezze: [......]

kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes
adókat. társadalombiztosítási iárulékokat és az részletezze:
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette,
vagy ezek megfizetésérekötelezettséget vállalt?
Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok

befizetésére vonatkozó dokumentáció
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a
következő információkat:

C:

...1

..]

[....,.]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

a
2a

t... ...] t... ...1 t.....,]

FznrnsrrpTELENsEGGEL, összrrnnHETETLENsEGGEL vAGy

rörnr,tssÉGsZEGEssEL KApcsoLATos oKoK2s

szAKMAI

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés aIkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási
okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendetkezhet úgy, hory a ,,súlyos szakmai
kötelességs zegés" foga ma több kü ön böző m agata rtásfo rmát ta ka rhat.
l

Esetleges

összeférhetetlenség

l

fizetésképtelenség, VáIasz:
vagy
szakmai

kötelességszegés

A gazdasági szereplő tudomása szerint
megszegte-e kötelezettségeit a
környezetvédelmi, a szociáIis és a munkajog

terén26?

[] lgen [] Nem

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan
intézkedéseket,amelyek e kizárási okok ellenére

igazolják megbízhatóságát

[l

25
26

lsen

[l

(öntisztázás)?
Nem

k, szüksés szerint is

Lásd a 2oL4l24lEU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

E közbeszerzés alkalmazásában a nemzetijogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2O1,4l24lEU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében
hivatkozottak szerint
dr. Czakó-Salusinszky

Réka

felelős akkreditált
közbeszezési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00987

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [...,..]

A gazdasáqi szereplő a következő
bármelyikében
a)
Csődeljárás,
b) F'izetésképtelenségieljárás vagy

eljárás

áll,

lgen

helyzetek

n

Nem

van-e:

vagy

felsámolási

vagy
vagy
d) A nemzeti törvények és rendeletek szgrinti
hasonló eljárás következtében bármely hasonló
alaIt

c) Ilitelezőkkel csődegyezséget kötöű,

helyzetben

vaŰ1,

vagy

Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli,vagy
f) Üzleti tevékenységétfelfiiggesztette?
IIa igen:
e)

Kérjük, rész|etezze:

t....

.]

Kérjüb ismertesse az okokat, amelyek

t...

.]

miatt mégis képes lesz az akalmazandő

nemzeti

szabályokat

üzletfolytonossági
figyelembe véve

.

és

intézkedéseket
a

szerződés

teljesítésére28.

Ha a

vonatkoző információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a követkeó
információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,

a

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

t....,.] t.,..,.] t......1

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai
kötelességszegés/lg?
Ha igen, kérjük, tészletszze;

[]

tgen

tl

Nem,

t......]

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?

[]

lgen

[]

Nem

tgen

t]

Nem

Amennyiben igen, kérjúk, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:
t......]

a gazdasági szereplő a v€r§eny
torzítását célző megál|apodást más gazdasági

Kötött-e

szereplőkkel?
Ira igen, kérjülq tészletezze:

[]
t...]

27

Lásd a nemzetijogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési
dokumentumokat.
28 Eztaz információt nem kell megadni abban az esetben ,ha az a)-f) pontokban
fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé
tette az eltéréslehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal
kópes a szerződéste|jesítésére.
29 Adott esetben lásd a nemzetijog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési
doku mentumok meghatá rozásait.
dr. Czakó.Salusinszlry

Réka

felelös akkreditált
közbeszezési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00987

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?

[]

lgen

[]

Nem

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [......]

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek
bármilyen összeférhetetlenségről3o a
közbeszerzési eljárásban

fakadóan?
IIa igen, kérjük, részletezze:

való

a

Nem

lgen

Nem

lgen

Nem

részvételéből
t...]

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely
hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltatő
ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a
közbeszerzési eljárás előkészítésében?
Ha igen, kérjük, részletezze:

Tapasztalá-e

lgen

t...]

gazdasági szereplő valamely

korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy
ajánlatkérő szerwel kötött korábbi szerződés
vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti

megszüntetését lvagy az említett korábbi
szerződéshez kapcsolódó kártérítésikövetelést

vagy

fla

egyéb hasonló

szankciókat?

igen, kérjük, részletezzn,.

t...]

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
ntézkedéseket?
i

[]

lgen

[]

Nem

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [......]

Megerősíti-e

következőket?

a

gazdasági szereplő

a

[] lgen [] Nem

a) Akizárási okok fenn nem állásának, illetve

a kiválasztási kritériumok teljesülésének
ellenőrzéséhez szükséges információk
szolgáláása során nem tett hamis nyilatkozatot,

b) Nem tartott üssza ilyen információt,
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtarri az
ajánlatkérő szeűI vagy a kőzszolgáItatő

ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és
d) Nem kíséreltemeg jogtalanul befolyásolni az

ajénlatkérő szerv

vagy a

közszolgá|tatő

ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vary olyan

bizalmas információkat megszorezni, amelyek
jogtalan előnyöket biztosítanrának szátmára a
kőzbeszerzési eljrárásban, vagy gondatlanságból
olyan fékevezető információkat szolgálátni,
amelvek érdemben befolvásolhatiák akizárásra- a

30

A nemzetijogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban jelzettek szerint.
rlr. Czakó-Salusinszky

Réka

felelős akkredilált
közbeszezési szaktanácsadó
Laistíomszám; 00987

kiválasztásra vagy

az

odaítélésrevonatkozó

döntéseket.

lrÁNlarxnnó

D: Ecvnn, ADoTT ESETBEN Az AJÁNLATKERó szERv vAGy AKözszoLGÁLTATó
r,lcÁr.urrÁN.lx NnnrzETI JocszArÁlylrn lN nr-óínr xrzÁn isr oKoK
Tisztán nemzeti kizárási okok

Válasz:

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési
meghatároznak?
dokumentumok
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban megkívánt
dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[]

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok
fennállnah tett-e a gazdasági szereplő

lgen

[]

Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,

a
[.

..

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

...] [... ...

] [. ..

,..]"

U

lgen

U

ltlem

öntisztázási

intézkedéseket?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:

t......]

IV. rész: Kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontokat illetően

(cr szakasz

vary e rész A-D szakaszai), a gazdasági szereplő

kijelenti a következőket:

az Azösszns KIvÁLAszTÁsr szntwoNT ÁLTALÁNos JELZEsE
A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben ,ha az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő
szorítkozhat a lV. rész cr szakaszának kitöltésére ané!kül, hogy a lV. rész bármely további szakaszát
ki kellene töltenie:
Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Válasz:
M egfe le l

az előírt kivá lasztási sze m pontokna k:

[] lgen [] Nem

A: Ar,rnr,nrAssÁG szAKMAI TEvEKENysÉc vncztsnnn

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vary a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
AlkaImasság szakmai tevékenység végzésére

Válasz:

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti

t...1

tagállamának vonatkozó szakmai vagy

29

dr,

Czakó,Satrri;:,1íf
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**T;,1i,:;:J=:;í*b";nuu?'oo

cégnyi lvántartásába32

:

Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,

a

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

t......1 t,.....1 t......]

információkat:

2|

SzolgáItatásnyújtásra

irányuló

lgen

t]

szerződéseknél:

A gazdasági szereplőnek meghatározott
engedéllyel kell-e rende|keznie vagy

meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési
helye szerinti országban az adott szolgáltatást

Nem

tl

Ha igen, kérjúk,adja meg, hogy ez miben áll, és
jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e
ezzel: [...] [] lgen [] Nem

nyújthassa?

Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,

a

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

t......] t......] t......]

információkat:

B: G,lzoasÁct ns pENZüGyI HELyzET

A gazdasági szerepIőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előirta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Gazdasági és pénzügyi helyzet

1a)

Válasz:

A

gazdasági szereplő (,,általános") éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban elöirt számú

pénzügyi évben

a

következő:

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele

hirdetményben

vagy

t,.....]
t.,....1
t..,...]

árbevétel:[..,...][...]pénznem
árbevétel:[......][...]pénznem
árbevétel:[....,.][...]pénznem

(évek száma, átlagos

És|vagy

a vonatkozó

év:
év:
év:

[......], [......]

árbevétel):

[...]pénznem

a

közbeszerzési dokumentumokban előírt számú

a
évben
Ha a vonatkozó

következő33

():

információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testúlet,

a

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

t... ...1 t... .. .1 t... ...]

információkat:
gazdasági szereplő éves (,,specifikus")
2a|
^
árbevétele
a szerződés által érintett üzIeti

területre vonatkozóan, a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési

év: t......]
év: t......]
év: t......]

árbevétel:[,.....][.,.]pénznem
árbevéte1:[,.....][,..]pénznem

árbevétel:[..,,..][...]pénznem

dokumentumokban meghatározott módon az
előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:
ÉsIvagy
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele

32

irányelv Xl. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazddsági
^201,4/24lEU
szereplőínek egyes esetekben dz adott mellékletben meghatározott egyéb

33

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumo]<
lehetővé teszik.

@

dr, Czakó-Salusins

felelós akkreditáli
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00987

a

terüIeten és a vonatkozó hirdetményben vagy

(évek száma, átlagos

árbevétel):

a közbeszerzési dokumentumokban előírt [..,,.,],[,.,...] t...]pénznem
következő3a:
számú évben a
Ha a vonatkozó információ elektronikusan (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
elérhető, kérjük, adja meg a következő a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
információkat:
t......] t,..,..] t......1

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus)
árbevételre vonatkozó információ nem áll
rendelkezésre a kért időszak egészére
vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági
szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az

időpontot, amikor megkezdte

t......1

üzleti

tevékenységét:

4) A vonatkozó
közbeszerzési

hirdetményben vagy

a

dokumentumokban

meghatározott pénzügyi

mutatók3s

tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy

az előírt mutató(k)

(az előírt mutató azonosítása

és
[......],

az

-

x és y36 aránya érték):
[.,,...]"

tényleges értéke(i)a

következő(k):

(internetcím,

Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő

a

kibocsátó hatóság vagy

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): t.,....]t.,....1t.,....1

információkat:

5)

[......], t......]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan

(internetcím,

Szakmai felelősségbiztosításának
biztosítási összege a következő:

elérhető, kérjük, adja meg

a

következő

információkat:
6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzüryi

követelmények tekintetében, amelyeket

kijelenti a

vonatkozó hirdetményben vagy

a

kibocsátó hatóság vagy

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): t,,...,] t.,....1t..,,,.]
t......1

a

vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági
szereplő
következőket:

Ha a

[...]pénznem

a

közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen
meghatározott vonatkozó dokumentáció
ele ktro nikus formá ba n rendel kezésre áll, ké rjük,

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület

a

dokumentáció pontos hivatkozási adatai)

I......1 t,..,..] t......]

adja meg a következő információkat:

34

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
lehetővé teszik.
pl. az eszközök és a források arán
Pl. az eszközök és a források aránya.
Kérjük, szü kség szerint

@_

dr. Czakó.Salusinszky

Róka

íelelós akkíeditált
közbe§zezési szaktanácsadó
Laislromszám: 00987

C:

Trcrnuxlr rs szaruAl ALKALM,q,ssÁc

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnla, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Válasz:

Technikai és szakmai alkalmasság

(ezt az időszakot a vonatkozó
1a) Csak építésiberuhőzásra vonatkozó Évek száma
dokumentumok
közbeszerzési szenődések esetében: hirdetmény vagy a közbeszerzési
meg):
határozzák
t...1
A referencia-időszak folyamán38 a gazdasági
szereplő a meghatározott típusúmunkákból a
végezte:
következőket
Ha a legfontosabb munkák megfelelő
elvégzéséreés eredményérevonatkozó
dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő
információkat:

1b)

Csak

árubeszerzésre és

szerződések

esetében:

szolgáltatásnyújtásra irónyuló közbeszerzési

A

referencia-időszak folyamán39 a gazdasági
szereplő a meghatározott típusokon be|ül a
következő főbb szállításokat végezte, vagy a
következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A
lista elkészítésekorkérjük, tüntesse fel az
összegeket, a dátumokat és a közületi vagy
magánmegrendelőkeÉo:

a következő
műszaki
szervezeteketa1
szakembereket vagy
veheti igénybe, különös tekintettel a minőségellenőrzésért felelős szakemberekre vagy
szervezetekre:
Építésiberuházásra vonatkozó közbeszerzési
szerződések esetében a gazdasági szereplő a
2| A

gazdasági szereplő

következő szakembereket vagy

Munkák:

[......]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vaBy testület,

dokumentáció pontos hivatkozási

a

adatai):

t......] t......1 t......]

Évekszáma (ezt az időszakot

a

vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
határozzák mee}: [,..
Leírás

összegek

dátumok

megrendelők

t......]

műszaki

38

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt
évnélrécebbi tapasztalatot.
39 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak
három évnélrésebbi tapasztalatot.
40 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a
közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások
tekintetében.
41 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozőan, akiket/amelyeket nem
közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a
gazdasági szereplő igénybe veszi, a ll. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külöK
külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.
,{r. czakó_sa
32

szky Réka

íelelős akkíeditált
közbeszezési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00987

szervezeteket veheti igénybe a munka
elvégzéséhez:
3) A gazdasági szerep|ő a minőség biztosítása
érdekében a következő műszaki hátteret veszi

igénybe, valamint tanuImányi
létesítményeia következők:

4| A

gazdasági szereplő

rendszereket tudja

és kutatási

a

következő
ellenőrzési
alkalmazni a szerződés

ellátásilánc-irányítási és

t......]

I......]

teljesítésesorán:

5) Összetett leszállítandó termékek vagy
teljesítendő szolgáltatások, vagy - rendkívüli
esetben - különleges célra szolgáló termékek
vagy
szolgáltatások esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési
vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben
szükséges, a rendelkezéséreálló tanulmányi és
kutatási eszközökre és minősége!lenőrzési
intézkedéseirevonatkozó

[] lgen [] Nem

vizsgálatoka2

elvégzését.

6) A következő iskolai végzettséggel és
rendelkeznek:
szakképzettséggel
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt

követelményektől

a)

t.. ..,1

függően)

b) Annak vezetői személyzete:

7| A

gazdasági szereplő a következő
környezeWédelmi intézkedéseket tudja

b) t......]
t......1

alkalmazni a szerződés teljesítésesorán:
8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai
4llnmánwi lÁ+<tÁml Ác vazalői
lő+clárns az

utolsó három évre vonatkozóan a következő
volt:

Éu,átlagos statisztikai állományi

létszám:

[,.....],[......],
[......], [......],
[......], [......],

Éu,

vezetői

létszám:

[....,.], [.,....],
[......], [......],
[... ...], [....,. ]

Ql A lrÁrlotlraző aczkőlőlr herpnrlazócak
műszaki felszerelések foenak a gazdasági
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A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy

t...... ]

- amennyiben

az utóbbi ezt jóváhagyja

-

nevében a szállítő/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve
végezheti el,

€g;dr. Czakó-Salusinszky

Réka

felelós akkreditáll
közbeszezési szaktanácsadó

szereplő rendelkezéséreállni

a

szerződés

teljesítéséhez:
10) A gazdasági szereplő a szerződés következő

részére|azaz százalékára) nézve a3kíván

t......l

esetleg harmadik féllel szerződést kötni:

11) Árubeszerzésre írányuló

szerződés
A gazdasági szereplő

közbeszerzési
esetében:

szállítani fogja

kell

hitelességi tanúsítványnak kísérnie;
Adott esetben a gazdasáBi szereplő továbbá
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az

hitelességi

Ha a vonatkozó információ

igazolásokat.

elektronikusan
következő

elérhető, kérjük, adja meg
információkat;

a

72| Árubeszerzésre irónyuló közbeszerzési

szenődés

Nem

lgen

Nem

a

leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat,
leírásokat vagy fényképeket,amelyeket nem

előírt

lgen

esetében:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,

dokumentáció pontos hivatkozási

a

adatai):

t.....,] t.,....]t......1

lgen

Nem

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos
m nősége e nőrző intézetek va gy h ivata lo k á lta l
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki
leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű
hivatkozással igazolják a
termékek
megfelelőségét?
t...1
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek
okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási
eszközök bocsáthatók rendelkezésre: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
Ha a vonatkozó információ elektronikusan dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
elérhető, kérjük, adja meg a következő t......1 t.,....] t....,.1
információkat:
i

l l

D: MnÓStGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ES KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETESI SZABVÁNYOK

A gazdasági szereplőnek kizárólae abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben

a

minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő
szerv vagil a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vaty a hirdetményben
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

43

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő
szerződés egy részérealvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó
veszi annak a résznek a teljesítéséhez,akkor kérjük, hogy mindegyik
nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön
szakaszát.

úgy határozott, hogy a

kapacitásait igénybe
ilyen alvállalkozóra
ki, lásd a fenti ll.

Minőségbiztosítási rendszerek

és Válasz:

környezetvédelmi vezetési szabványok
Nem

lgen

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan,
független testület által kiállított igazolást, amely
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes
meghatározott
minőségbiztosítási

szabványoknak megfelel, ideértve a
fogyatékossággal élők számára biztosított
hozzáférésérevonatkozó szabványokat is?

l......]t......]

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási

eszközök bocsáthatók rendelkezésre a
minőségbiztosítási rendszert ílletően: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
Ha a vonatkozó információ elektronikusan a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
elérhető, kérjük, adja meg a következő t......] t......]t......1
információkat:

lgen

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan,
független testület által kiállított igazolást, amely
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt
környezetvédelmi vezetési rendszereknek vary
szabványoknak
megfelel?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási

eszközök

Nem

t......1I......1

bocsáthatók rendelkezésre a

környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy
illetően:
információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,

szabványokat
Ha a vonatkozó

a

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

t... ...1 t,,. ,,.] t... ...1

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezőkszámának csökkentése
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben ke|l információt megadnia, ha az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben vaIó
részvételrefelhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és
megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez
kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó
követelmények, ha vannak ilyenelg a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési
dokumentumokban
ta!álható.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos e[árás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:
A
a következőket:
A számok csökkentése

VáIasz:

A gazdasági szereplő a következő módon fe!e!
meg a részvételrejelentkezők számának
csökkentésére alkalmazandó objektív és

t....1

megkülönböztetésmentes

szempontoknak vagy

lgen

szabályoknak:

3'5

n

Nemas

----@dr.

Gzakó€alusinszky

közb€szezési

Réka

szaktanácsadó
Lejstromeám: 00987

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb
igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel
mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő
rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:

Ha e tanúsítványok va8y egyéb igazolások

valamelyike elektronikus

formában
rendelkezésre állaa, kérjük, hogy mindegyikre
nézve adja meg a következő információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,

a

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

[...,..] [......] [....,.]4,

VI. rész: Zárő nyilatkozat
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatóban kijelenti(k), hogy a fenti ll-V.
részben megadott informóciók pontosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivqtkozott tanúsítvőnyokat és egyéb igazolósokat kérésreképes(ek)
lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsótani, kivéve amennyiben:
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajónlatkérőnek lehetősége vqn qrro, hogy egy bármely
tagállamban lévő, ingyenesen hozzóférhető nemzeti adatbózisba belépve közvetlenül hozzójusson a
ki e gé s zítő i rato khol7, vagy
b) Legkésőbb 2018, óprilis 78-óna8 az ajónlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató
ajónlatkérőnek mór birtokában van az érintett dokumentáció.
Alulírott(ak) hozzójárul(nak) ahhoz, hogy [az l. rész A. szakaszóban megadott ajánlatkérő szerv vagy
közszolgáltató ajőnlatkérő] hozzóíérjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a
megfelelő rész/szakasz/pont azonosítósa] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid
ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)]
céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.
Keltezés, hely, és - ahol megkívánt vagy szükséges
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- aláírás(ok):

[,...,.]

Kériük, egyértelműen adja meg melyik elemre vonatkozik a válasz.
Kérjük, szükség szerint ismét

Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges informáciőt (internetcím, a
kibocsótó hatósóg vagy testület, a dokumentóció pontos hivatkozósi adatai), amely ezt
lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgóltató ajónlatkérő szómóra, Amennyiben
ehhez csatolni kell a hozzáférésrevonatkozó

^zot4lz4lEU

irányelv 59. cikke (5} bekezdése második albekezdéséneknemzeti

4, sz, nyilatkozatminta

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2)és (4) bekezdése tekintetében

Alulírott képviselő / meghatalmazott neve a(z) cégnév (székhely) mint ajánlattevő képviseletében ezúton
nyilatkozom, hogy a Rákóczi Szövetség mint ajánlatkérő által ,,Diaszpóra Program 2018" tárgyban indított

Kbt. MASODlK rész szerinti nyílt feltételes közbeszezési eljárás ajánlati felhívásában

és

dokumentációjában foglalt feltételeket az eljárás eredményeként megkötendő szeződés érdekében
elfogadjuk, - nyertességünk esetén - az ajánlattételi dokumentáció részétképező szerződéstervezet
szerint a szerződést meg kívánjuk kötni, i]letve azt teljesítjük.
Ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lezárultától számított 30 napig fenntartjuk.

A tárgyi közbeszezési eljárásban megkötendő szeződésben foglalt feladataink ellenértéke a szeződés
teljesítésévelkapcsolatban felmerült valamennyi költséget, díjat stb. tartalmaz.

A

fentieken túlmenően továbbá nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint az általam képviselt ajánlattevö
mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak lközépvállalkozásnak / e törvény hatálya alá nem tartozónakag
minősül.

cégszerű alálrásl
cégjegyzésre jogosult személy által meghatalmazott személy aláirása

a9

A megfelelő aláhúzandó.

éb

ór.Czaló€sturm*

*"iTimffi

5. sz. nyilatkozatminta\j

Együttműködési megálIapodás (minta)
ajánlattevőknek e lapot az egymás közötti és ajánlatkérővel szembeni jogaikat és
kötelezettségeit rogzítő, cégszerűen aláírt szándéknyilatkozatára cserélhetik.)

(A közös

....... (név, székhely) és

(név, székhely) mint közös

ajánlattevők

(továbbiakban: Felek) között,

A Rákóczi Szövetség, mint Ajánlatkérő által ,,Diaszpóra Program 2018' tárgyú Kbt. MÁSODlK rész szerinti

nyílt közbeszezési eljárás eredményeképpen létrejövő szeződés teljesitésével kapcsolatban - a későbbi
konzorciumi szezódés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi megállapodást kötjük:
,1,

Képviselet:
ajánlattevók teljes jogú képviseletére (az ajánlattal kapcsolatos

A tárgyi közbeszezési eljárásban a közös

:|""_Tl
:::::::::

:l-::l]_

:i

".;,;;

A

tárgyi közbeszezési eljárásban

2,

A szerződés teljesítésénekirányítása

,

a

ffi.l];i.,r.,...ril:lffi
közös

jogga

;::]:'"'

ajánlattevők képviseletében a kapcsolattaftásra a

...(cégnév)...,...,...(név) teljes joggaljogosult.

::::,

;l ; T, :::

:j

]:

:

I

1l

;

:

strtrJiliilji3i

:il

llil

::T:

o,

"

"

i];,

3. Felelősség vállalás:

Felek kijelentik, hogy

az

{ánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt

megismerték, megéftettékés azokat elfogadják.

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szeződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért
korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába,
4. Feladatmegosztás
A szeződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között

FELADAT

a következő:

CEG

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.
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csak akkor szükséges, ha az ajánlattevők közösen nyújtanak be ajánlatotl Kettőnél több közös
esetén a nyomtatványt értelemszerűen ennek megfelelően valamennyi közös ajánlattevővel

ajánFffin

-"''íls}ih:}ffiJ";"

A Felek

a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés

nélkül elfogadják és égszerű aláírással hitelesítik,

Kelt:

Cégszerű

aláírás

Cégszerű aláírás

éF,

jrí.Galó€údnü Ralr
trNrúörd.lmdlll
ra*cirrreaet egilrÉad
l

ilclí€ilttdH:

ffil

6. sz. ny ilatkozatminta

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6}bekezdés a) és b) pontja tekintetében

Alulírott képviselő / meghatalmazott neve a(z) cégnév (székhely) mint ajánlattevő képviseletében ezúton
nyilatkozom, hogy a Rákóczi Szövetség mint ajánlatkérő által ,,Diaszpóra Program 2018" tárgyban indított
Kbt. MASODlK rész szerinti nyílt közbeszezési eljárás megkötésre kerülő szerződés teljesítése soráns1

o

nem kivánok alvállalkozót igénybe venni.

,

az alábbi részek tekintetében kívánok alvállalkozót igénybe venni:

Alvállalkozó neve és székhelye/ lakcime:
Az alvállalkozőt az alábbi részek tekintetében kívánom igénybe venni:

cégszerű aláírás/
cégjegyzésrejogosu
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lt

személy által

meg

h

atalm azott személy aláirása

A megfelelő aláhúzandó, illetve kitöltendő.

@
dr. Czakó-Salusinszky

Réka

felelós akkreditált
közbeszeízé§i szaktanácsadó
Lajstromszám: 00987

7, sz, nyilatkozatminta

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében
Alulírott képviselő / meghatalmazott neve a(z) cégnév(székhely) mint ajánlattevő képviseletében a
Rákóczi Szövetség mint ajánlatkérő által ,,Diaszpőra Program 2018" lárgyban indított Kbt. MASODlK rész

szerinti nyílt közbeszezési eljárás eredményeként megkötendő szerződés érdekébenezúton
nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

cégszerű aláírás/
cégjegyzésre jogosult személy által meghatalmazott személy aláírása

@-

dr. Czakó-Saluelnszky Réka
felelős akkí€diláli
közbeszezési szaktanácsadó
Lajstromszám: oog87

8.

sz. nyilatkozatminta

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetébensz
Alulírott képviselő / meghatalmazoft neve a(z) cégnév(székhely)mint ajánlattevő képviseletében a
Rákóczi Szövetség mint ajánlatkérő által ,,Diaszpóra Program 2018'lárgyban indított Kbt. MÁSODlK rész

szerinti nyílt közbeszezési eljárás eredményeként megkötendő szeződés érdekébenezúton
nyilatkozom, hogy az előirl alkalmassági feltételeknek önállóan kívánok megfelelni / más szeruezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva kívánok megfelelni az alábbiak szerint:

Alkalmassági előirás megnevezéses3:

Kapacitás Nyújtó szervezet megnevezése, székhelye, telefonszáma, e-mail címe:

A jelen beszezés eredményekéntkötendő szeződés melyik
tevékenységmegjelölése)

részétteljesíti (időpont, helyszín,

:

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy a kapacitást nyújtó szervezet nem áll kizáró okok hatálya alatt.

cé9szerű aláirás/
cégjegyzésre jogosult személy által meghatalmazott személy aláírása

52

A 1elen nyilatkozatban az ajánlatkérő nyilatkozik arról, hogy önállóan teljesít/ más szervezet kapacitására
támaszkodik, ez utóbbi esetben a jelen nyilatkozatban meg kell adnia a fenti információkat; a nyilatkozatot
ajánlatkérő írja alá
53 Az ajánlatifelhívás vonatkozó pontjával.
@
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dr.

Cza.!ó.Saluclntdry Réka

***
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LeJ$romsaám: 00987

9, sz. nyilatkozatminta
Nyi latkozat üzleti

titokról

Alulírott képviselő / meghatalmazott neve a(z) cégnév(székhely) mint ajánlattevő képviseletében a
Rákóczi Szövetség mint ajánlatkérő által ,,Diaszpóra Program 2018" Iárgyban indított Kbt. MASODlK rész
szerinti nyílt közbeszeuési eljárás eredményeként megkötendő szerződés érdekében a Kbt. 44, §-a
alapján ezúton nyilatkozom, hogy az qánlalban, annak ...-... oldalain elkülönítetten elhelyezett iratok
üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom, az alábbiak miatt:

cégszerű alátrásl
cégjegyzésre jogosult személy által meghatalmazott személy aláírása

ő;F
dr.

Czakó-Salugüruly Réka
felelős akklrdfiái

közbeszezési szaktanácsadó
La.istromSzám: oog87

1

0. sz. nyilatkozatminta

Nyilatkozat tájékozódási kötelezettségről

Alulírott képviselő / meghatalmazott neve a(z) cégnév(székhely) mint ajánlattevő képviseletében a
Rákóczi Szövetség mint ajánlatkérő által ,,Diaszpóra Program 2018 - 2018,,..,,." tárgyban indított Kbt.
Második rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szeződés érdekében
ezúton nyilatkozom, hogy tájékozódtam a munkavállalók védelméreés a munkafeltételekre vonatkozó
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesités helyén és a szeződés teljesitése során meg kellfelelni.

cégszerű aláírás/
cégjegyzésre jogosult személy által meghatalmazott személy aláírása
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1, sz, nyilatkozatminta

Nyi latkozat

felelős fordításról

Alulírott képviselő / meghatalmazott neve a(z) cégnév(székhely) mint ajánlattevő égjegyzésre jogosult
képviselője a Rákocá Szövetség mint ajánlatkéró által ,Diaszpora Program 201t Iárgyban indított Kbt.
MASODIK rész szeilnti nyílt közbeszezési eljárás eredményekéntmegkötendö szeződés érdekében
ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlalba becsatolt idegen nyelvű iratok felelős forditásának tartalma a
fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmávalteljes mértékbenmegegyezik.

cégszerű aláirásl
cégjegyzésre jogosult személy által meghatalmazott személy aláírása
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2, sz, nyilatkozatminta

Nyilatkozat elektroni kus adathordozóról

Alulírott képviselő / meghatalmazott neve a(z) cégnév(székhely) mint ajánlattevő képviseletében a
Rákóczi Szövetség, mint ajánlatkérő által ,,Diaszpóra Program 2018" lárgyban indított Kbt. Második rész
szerinti nyilt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szeződés érdekében, ezúton
nyilatkozom, hogy a CD-n / DVD-n becsatolt ajánlat teljes mértékbenmegegyezik a papir alapú (eredeti)
példánnyal.

.,.....].

........,

(helység) .,(év) .,......

(hónap) ,..,.,.(nap)

cégszerű aláírás/
cégjegyzésre jogosult személy által meghatalmazott aláírása
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Aiánlatkárő kifeiazettfelhívásán a KhL 69. §
1
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bekezdése alapián

3. sz, nyilatkozatminta

NYILATKoZAT KEÁRÓ oKoKRÓL

!.54

Alulírott, mint a(z) képviselő / meghatalmazott neve a(z) cégnév(székhely) az ajánlattevő képviseletében
büntettíjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam jegyzett céggel, mint ajánlattevővel
szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. §-ban (1)-(2), valamint a 63. § (1) beekzdése szerinti kizáró okok,
mely szerint közbeszezésieljárásban nem lehet ajánlattevő aki
Kbt. 62. § (1)

Az eljárásban nem lehet

ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkoző,
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a.

és nem vehet részt az

az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt
öt évben jogerős bírósági itéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez íűződő
hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978, évi lV. törvény (a továbbiakban; 1978.
évi lV, törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012,éui C. törvény (a
továbbiakban: Btk.) szerintibűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény
bűnszervezetben töilénő elkövetését is
;

ab) az 1978. évi lV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés,befolyás
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVIl. fejezetében
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés

vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978, évi lV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közosségek

pénzügyiérdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetésicsalás;
ad) az 'l978. évi lV, törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez

kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi lV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk,

szerinti terrorizmus finanszírozása;
af)

az 1978. évi lV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a

Btk. szerinti kényszermun ka;
ag) az 1978. évi lV. törvény, illetve a Btk, szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszezési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz

hasonló bűncselekmény;
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A nyilatkozatot közjegyzö

általialáirás-hitelesítéssel kell ellátniés az ajánlaüéó felhivására

becsatolni.
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b.

egy évnélregebben lejárt adó-, vámíizetésivagy társadalombiztosításijárulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
aj án at vagy részvétel i jelentkezés benyújtásán ak időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
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
l

c.

d.

e,

í.

szerint hasonló helyzetben van;
tevékenységétfelfüggesztette vagy akinek tevékenységétfelfüggesztették;
gazdasági, illetve szakmai tevékenységévelkapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt
három éven belüljogerős bírósági ítéletbenmegállapítást nyert;
tevékenységéta jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001,
évi ClV. torvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján uagy az adott közbeszerzési eljárásban
releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletébenkorlátozta, az eltiltás
ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységétmás bíróság hasonló okbólés módon

jogerősen korlátozta;
g.

közbeszezési eljárásokban való részvételtőla 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
véglegesen vagy jogerősen eltiltásra kenilt, a Közbeszezési Döntőbizottság véglegessévált
döntésében vagy - a Közbeszezési Döntöbizottság határozatának megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén - a biróság általjogerősen megállapított időtartam végéig;
korábbi közbeszezési vagy koncessziós beszezési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy
hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem
került sor, az érintett közbeszerzésieljárás lezárulásátólszámított három évig, vagy
amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott
döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszezési
Döntőbizottság véglegessévált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnélnem régebben meghozott határozata
jogszerűnek mondta ki;
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 közbeszezési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságol, akizárő 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 értékelésérevonatkozó 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 ismemie, hogy azállala szolgáltatott adat a
valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezéséreálló igazolások tartalmának nem

felelmeg;
esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkisérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatalifolyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára aközbeszerzési eljárásban, vagy
korábbi közbeszezési vagy koncessziós beszezési eljárásból ebből az okból kizárták, és a
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszezési eljárás lezárulásától
számított három évig;
€
tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósu :
l
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ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térségvagy a Gazdasági

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi
Világszervezet közbeszezési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ
198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős
adózás elkeniléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak
kétoldalúmegállapodása van a közbeszezés terén,
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a tenorizmus finanszirozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi Llll. törvény 3. § 38. pont a)b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenültöbb, mint 250/o-os
tulajdoni résszel vagy szavazatijoggal rendelkezik olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont
szerinti feltétel fennáll,
l.

n.

0.

q.

harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőzésrőlszóló 1996. évi LXXV. torvény 7/A, §-a
alapján két évnélnem régebben véglegessévált közigazgatási - vagy annak megtámadására
irányuló közigazgatási per esetén jogerós birósági - határozatban megállapított és a központi
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti
közrendvédel m i bí rság gal sújtott jogszabálysértést követett el ;

esetében a 25. § szerintiösszeférhetetlenségből, illetve a közbeszezésieljárás
előkészítésébenvaló előzetes bevonásból eredő versenytozulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más modon orvosolni;
a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnélnem régebben meghozott véglegessévált és vé9rehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti
határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a biróság véglegessévált és
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértésétmás versenyhatóság végleges döntésében
vagy bíróság jogerősen - három évnélnem régebben - megállapitotta és egyúttal bírságot
szabott ki;
esetében az ajánlatkérő bizonyitani 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 azaiánlal, tárgyalásos eljárásban és versenypáóeszédben végleges
ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt, 11. §-ába vagy
az EUMSZ 101 . cikkébe ütköző magataftást feltárja és a Tpvt, 78/A. § (2) bekezdésébenfoglalt,
a bírsag mellözésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C.
§ (2) bekezdése szerinti végzésébenmegállapította;
a közbeszezési vagy koncessziós beszezési eljárás eredményeként kötött szeződésben
részérebiztositott előleget nem a szeződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél
nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessévált közigazgatási vagy annak
megtámadására irányuló közigazgalási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;
súlyosan megsértette a közbeszezésieljárás vagy koncessziós beszezési eljárás
eredményeként kötött szeződés teljesitésére e törvényben előirt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszezési Döntőbizottság véglegessévált, - vagy a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a biróság jogerős - 90 napnál nem régebben
meghozott határozata megállapította,
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(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem

vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben

a.

b.

63 §

vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetqe vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő
döntéshozatalijogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletethoztak és a
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt
évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítéltbüntetett előélethez
fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül- olyan személlyelszemben
hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselóje vagy
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetqe vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli
tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve
az előbbieknek megfeleló döntéshozatali jogkönel rendelkező személy volt.

(1) ...az eljárásban nem lehet ajánlattevő, .,,aki

a.
b.

c,

d.

megszegte a 73. § (4) bekezdésébenemlített környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeket súlyosan megszegte, és ezt három évnélnem régebben meghozott, jogerős
bírósági, közigazgalási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapitotta;
három évnélnem régebben hozott jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata
esetén bírósági határozat megállapította, hogy jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségét - a c) pontban meghatározott eset kivételével - súlyosan megszegte vagy külön
jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, súlyos,
szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el;
korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szeződéses
kötelezettsé gét az elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi
szerződés felmondásához vagy elálláshoz. kártérítésköveteléséhez vagy a szeződés alapján
vezetett, vagy ha a nyertes ajánlattevőként
alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez
szeuődő fél olyan magataftása, amelyért felelős részben vagy egészben a szeződés
lehetetlenü lésétokozta;

korábbi közbeszezési vagy koncessziós beszezési eljárás eredményeként kötött
szeződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé jogerős bírósági ítéletbenhárom éven belül
megállapított szerződésszegést követett el, amelynek során az alvállalkozó felé fennálló vé9vagy részszámlábólfakadó fizetési kötelezettségét,10%-ot meghaladó részben nem teljesítette
annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szeződést kötő fél a részérehatáridőben íizetett,

cégszerű aláírási cégjegyzésre jogosult személy által meghatalmazott személy aláírása
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4. sz. nyilatkozatminta

AJÁNLATTEvő NvLATKozATA A KBT. 62. § (í) BEKEDÉs K) poNT KB) ALeoNTJÁBAN
SZEREPLó KláRÓ oKoK HATÁLYA ALA NEM TARToásAnÓtAlulírott képviselő / meghatalmazott neve a(z) cégnév (székhely) az ajánlattevő képviseletében a Rákóczi
Szövetség mint ajánlatkérő által ,,Diaszpóra Program 2018" tárgyban indított Kbt. MÁSODlK rész szerinti
nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szeződés érdekébennyilatkozom a Kbt.62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az alábbiak szerint:

.

ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén / olyan
társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek

.

ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén: a pénzmosás és a tenorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szólő2017. évi Llll. törvény 3, § 38. pont a)-b)
vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének

ha az

bemutatása

:

NEV

Álutloó

LAKóHELy

van

Ajánlattevőnek nincs /
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló2017, évi Llll. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

cégszerű aláírás/
cégjegyzésre jogosult személy által meghatalmazott személy aláírása
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5, sz. nyilatkozatminta

Nyilatkozat az áóevétel tekintetében

Alulírott képviselő / meghatalmazott neve a(z) cégnév(székhely) mint ajánlattevő képviseletében a Rákóczi

Szövetség, mint ajánlatkérő által ,,Diaszpóra Program 2018' tárgyban indított Kbt. Második rész szerinti
nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szeződés érdekében, ezúton nyilatkozom, hogy
a íelhívás feladását megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszezés tárgya szerinti

(Utazásszervezési szolgáltatás) szolgáltatásból származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel az évek számtani átlagában az alábbiak szerint alakult:
A felhívás feladását

Teljes

-

általános forgalmi adó

megelőző kettő üzleti év

nélkül számított - árbevétel az

(évszám)

évek számtani átlagában

Közbeszezés tárgyából
(utazásszervezés ) származó

-

általános forgalmi adó nélkül
számított- árbevétel az évek
számtani átlagában

1

2

cégszerű aláirás/
cégjegyzésre jogosult személy által meghatalmazott aláírása

@_
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6. sz, nyilatkozatminta

Referenciaigazolás
Alulirott képviselő / meghatalmazott neve a(z) cégnév(székhely) a Rákóczi Szövetség, mint ajánlatkérő
által ,,Diaszpóra Program 201B" tárgyban inditott Kbt, Második rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés érdekében, ezúton igazoljuk, hogy cégnév (székhely) ajánlattevő
részünkre történt szeződésszerű teljesítését:

Pa

elvégzett Teljesités helye, Szolgáltatásmennyisége Hány

ideje (kezdő és napos utazás szervezése, hány

szolgáltatás

tárgya,
leírása

rövid

befejező

fő részvételével

időpontja)
...napos utazás,,.. fó részvételével

Nyilatkozom, hogy a íentiekben bemutatott referenciák esetében a teljesités az előirásoknak és a szeződésnek
megfelelően történt

cégszerű aláirásl
cégjegyzésre jogosult személy által meghatalmazott aláirása

@
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7. sz. nyilatkozatminta

Nyi latkozat

változásbejegyzési eljárásról

Alulírott képviselő / meghatalmazott neve a(z) cégnév(székhely) mint ajánlattevő képviseletében a Rákóczi

Szövetség, mint ajánlatkérő által ,,Diaszpóra Program 2018" tárgyban indított Kbt. Második rész szerinti
nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szeződés érdekében, ezúton nyilatkozom, hogy
a cégnek van/nincs55 változásbejegyzési eljárása folyamatban.

cégszerű alátrásl
cégjegyzésrejogosult személy által meghatalmazott aláírása
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KERETMEGÁUPOOÁS

UrlzÁsszenvzÉst szolcÁlrlrÁs rÁnoyÁelil
amely létreJött

egyrészről
(cg.

adószám:
képviseli:

bankszámlaszám:
nyilvántartásba

vételiszám:
-

)

a továbbiakban: Ajánlattevő/VáIlalkozó

másrészről

-

Rákóczi Szövetség (székhely: 1027 Budapest, Szász Károly utca 1 ,lvll., nyilvántartás szám.01-020000

1

12: bankszám laszám

;

:

továbbiakban Vállalkozó

képviseli: Dr, Halzl József elnök)

a továbbiakban: Ajánlatkérő/Megrendelő

-

és Megrendelő együttesen mint Felek között alulírott napon és helyen az

alábbiak szerint:

1.

Előzmények

1,.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő ,,Diaszpóra Program 2018'elnevezéssel a közbeszezésekről
szóló 2015. évi CXL|ll. törvény (továbbiakban: Kbt,) Második Része szerinti, nyílt eljárást folytatott

le egy ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötése érdekében.Az eljárás az Európai
hivatkozási számon, a közbeszezési Ertesítőben
Unió Hivatalos Lapjában
hivatkozási számon került közzétételre.
t.2.

Jelen szeződés az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a Vállalkozó Ajánlatának tartalma
(továbbiakban együtt közbeszerzési dokumentumok)szerint jön létre azalábbi feltételek szerint,
Amennyiben a közbeszezési dokumentumok és a jelen szeződés rendelkezései között
ellentmondás merülne fel, úgy a közbeszezésidokumentumok tartalma irányadó.
A jelen szerződés tárgya és hatálya

2.7.

Jelen szeződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen szeződés 1. sz.
mellékletét képező leírásban foglalt paraméterek szerinti utazásszervezési szolgáltatás

biztositását (szállás

és étkezés,személyszállítás). Vállalkozó

köteles

a

jelen

keretmegállapodásban, annak mellékleteiben, valamint az 1. pontban megjelölt közbeszezési

a

alapján lefolytatandó írásbeli
konzultációk keretében megkötendó egyedi szeződések (továbbiakban: egyedi szerződés)
szerinti utazásszervezési szolgáltatást rendelkezésre bocsátani, azt biztositani, Megrendelő
köteles a Vállalkozó szezódésszerű teljesítésétátvenni és a vállalkozói díjat megfizetni.

eljárásban rögzített feltételek, továbbá

2.2.

keretmegállapodás

Jelen szeződést a felek határozott, 2018. december 31. napjáig terjedő időre kötik, Jelen
szeződés az aláirással lép

hatályba.
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2.3.

A szeződés területi hatálya: lsd. 1. sz. mellékletben foglalt helyszínek, Magyarország, Ukrajna,
Románia, Szerbia, Szlovákia. A pontos helyszínek az egyedi szeződésekben kerülnek rogzítésre.

).

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

3.1.

Vállalkozó köteles

a

jelen szeződésben, annak mellékleteiben

és a

közbeszezési

dokumentumokban foglaltak szerinti utazásszervezési feladatait szeződésszerűen teljesíteni,
Vállalkozó kijelenti, hogy az ellátandó feladatokkal és azok Megrendelő által elvárt színvonalával

tisztában van, a jelen szeződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges szakmai, személyi állománnyal, a tevékenység végzéséhezszükséges
engedélyekkel, képesítésekkelő vagy az általa a teljesítésbe bevont harmadik személy
rendelkezik, azt saját munkavállalóval vagy vele szeződéses viszonyban álló alvállalkozókkal,
közreműködőkkel

3.2.

szeződés teljesítésekörében köteles a Megrendelő által az 1 , sz, mellékletben
megjelölt utazási szolgáltatás biztosítására egy egyedi szeződésekben rógzítettek

Vállalkozó

a jelen

részletfe ltéte e kke
l

3.3.

biztosítani képes,

l.

Felek rögzítik, hogy a jelen keretmegállapodás nem tartalmazza az utazásszervezésre vonatkozó
feladatok és paraméterek mindegyikét, ezért a Kbt, 105. § (1) c) pontja alapján megrendelő írásbeli
szeződés hiányzó, lényeges
konzultáció keretében fogja megtárgyalni Vállalkozóval

a

paramétereit, amelyek különösen:

további program időpontok, pontos helyszínek, résztvevők

létszáma, végső a;ánlati ár.

Az írásbeli konzultáció erre

irányuló felhívás ajánlattevőnek való megküldésével indul, A
felhívásban meg kell határozni a beszezés tárgyát, szerződési feltételeket, továbbá azon
körülményeket, kiegészítéseket,amelyek tekintetében az Ajánlattevőnek ki kell egészíteniea
keretmegállapodás megkötését megelőzően benyújtott ajánlatát. Ajánlatkérő az írásbeli
konzultációt indító ajánlati felhívását az adott program kezdőnapját megelőzően legalább 1 héttel
köteles megküldeni elektronikus úton az Ajánlattevönek, Ajánlattevő a felhivásban megjelölt
határidőben - Ajánlatkérő a felhívás megküldésétől számított legalább 5 munkanapos határidőt
köteles biztositani az ajánlattételre -, az ott megjelölt feltételek szerint köteles megtenni pontos
ajánlatát az adott programra vonatkozóan. Ajánlattevő nem tehet a keretmegállapodásban
foglaltakhoz képest kedvezőtlenebb ajánlatot az írásbeli konzultáció keretében. Amennyiben
A;ánlattevő a keretmegállapodásos eljárásban nyertes ajánlatánál kedvezőtlenebb ajánlatot tesz,
Ajánlatkérő jogosult azt érvénytelenneknyilvánitani és újabb konzutláció keretében Ajánlattevőt
újabb ajánlat benyújtására felhívni. Ajánlatkérő az írásbeli konzutláció keretében benyújtott
ajánlatot értékeli,bírálja és tájékoztatja az Ajánlattevőt az ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról.

Ajánlattevő köteles az írásbeli konzultáció keretében ajánlatot tenni, Megrendelő pedig köteles a
nyertes Aján lattevőnek írásbeli konzu ltáció keretében ajánlati felh ívást külden i.

3.4.

Vállalkozó szavatolja, hogy amennyiben megadott szálláshelyet és/vagy étkezést,továbbá
állomások közötti személyszállítást bármilyen műszaki, technikai vagy egyéb okból nem tudja

biztosítani a Megrendelő által megjelölt számú személy részére,Vállalkozó haladéktalanul
gondoskodik megfelelő, a szeződés 1. sz. mellékletében és az egyedi szeződésben megjelölt és
elvárt szálláshely és étkezés,továbbá alternativ személyszállitás biztositásáról. Amennyiben a
jelen keretmegállapodás időtartama alatt két alkalommal fordul elő, hogy Ajánlafievő nem tud a
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a

szerződésben és a feltételekben rógzített színvonalú, minőségű és/vagy mennyiségű szállást,
ellátást, személyszállítást biztosítani, Megrendelő jogosult az egyedi szerződést és a jelen
keretmnegállapodást azonnali hatállyalfelmondani. Ebben az esetben Vállalkozó helytállni tartozik
valamennyi, a szeződés megszűnésével összefüggésben Megrendelőt ért kárért (különösen

vállalkozó bevonásával összefüggő költségek, vállalkozói díjkülönbözet
3.5.

újabb

stb,).

Vállalkozó szavatolja, hogy képes a Megrendelő 1, sz. mellékletben rögzített igényeinek és
elvárásának megfelelő minőségű, színvonalúszállást és étkezést,továbbá megadott paraméterek
szerinti személyszállítást szervezni a mellékletben rögzített számú személynek.

3,6.

Vállalkozó jogosult

a

szezódés teljesítése körében azon alvállalkozók,

közreműködők

bevonására, akiket a közbeszezésieljárásban alvállalkozóként, a teljesítésbe bevont személyként
megjelöIt. Amennyiben Vállalkozó nem maga teljesít, hanem helyette más személy, a szolgáltatás

kiszervezéséértés a közvetitésért külön díjat nem jogosult felszámítani,

3.7.

Vállalkozó a teljesítésbebevont alvállalkozóiért, megbízottaiértés alkalmazottaiért úgy felel,
mintha maga járt volna el.

3.B.

Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szeződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá a szeződés teljesítésénekteljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő, mint ajánlatkérő számára megismerhetővé
teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4.

Megrendeló jogai és kötelezettségei

4.1.

Megrendelő köteles a Vállalkozó által teljesített munkát átvenni, a teljesítéstől vagy a teljesítésről

való értesítéstőlszámított 15 napon belül a szeződésszerű teljesítést igazolni vagy a teljesítést
megtagadni, és a Vállalkoző által kiállított számla alapján a vételárat Vállalkozó részéremegfizetni

a Kbt. '135. §-ában foglaltak szerint. Megrendeló a teljesítésiigazolást a 4.3. pontban foglaltak
szerint, szerződésszerű teljesítésesetén köteles aláírni. Az aláírt teljesítésiigazolás alapján
Vállalkozó jogosult részszámlát is kibocsátani,
4,2.

Megrendelő bármikor jogosult a Vállalkozó teljesítésétellenőrizni és amennyiben azt észleli, hogy

szeződésben foglaltak szerinti feltételekkelés minőségben történik, köteles erre
a Vállalkozót és annak nevében eljáró más személyt a szeződésszerű teljesítésre azonnal
felszólítani. Amennyiben Vállalkozó a felszólítás ellenére haladéktalanul nem állítja helyre a
szeződésszerű teljesítést, Megrendelő jogosult a teljesítést megtagadni. Ebben az esetben
Vállalkozó nem jogosult a megtagadott szolgáltatás ellenértékénekszámlázására, és az adott
a teljesítés nem a

szállítás után járó vállalkozói díjra.
4.3.

Amennyiben Vállalkozó

a jelen szeződésben, annak

mellékleteiben és a közbeszezési

és megfelelő minőségben teljesíti
jelen
szerződéses kötelezettségét, Megrendelő köteles a
szeződés 2. sz, mellékletétképező
teljesítési igazolást a teljesítéstőlszámított 15 napon belül
dokumentumokban foglaltaknak megfelelően hiánytalanul

aláírni,
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5.

Keretösszeg,

5.1.

Felek rögzítik, hogy a vállalkozási keretösszeg nettó 145 000 000 Ft * ÁrA (az utazásszervezési

f

tevékenységretekintettel

az Arl ánes ÁrÁr

jebnt)összeg,

amely Iarlalmazza

az 1.

sz.

mellékletben rogzített létszám alapján szükséges szállás, étkezés, személyszállítás költségét is.

Felek rögzitik, hogy Vállalkozó valamennyi, a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségét
értalmazza a vállalkozói dij, a Vállalkozó a teljesítésselösszefüggésben további költségek
felszámítására nem jogosult. Az idegenforgalmi adót Vállalkozó jogosult külön beállitani a
számlába az elfogadott teljesítést követően.
Felek rogzitik, hogy Megrendelőt nem terheli lehívási kötelezettség.
5.2.

Vállalkozó a teljesítési igazolás mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül jogosult a számlát

5.3.

Vállalkozó

(részszámla vagy végszámla) Megrendelő részérekiállítani. A számlát a Megrendelő 1027
Budapest, Szász Károly u. 'l. lV/1, sz. alatti székhelyére,postai úton köteles megküldeni.
a

számlát azadózásrendjéről szóló 2003. éviXCll, tv.36/A, § alapján köteles benyújtani

a Megrendelő részére.
5.4.

Megrendelő a szeződésszerűen és jogszabályoknak megfelelő benyújtott számla ellenértékéta
számla kézhezvételétkövető 30 napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni az Vállalkozó részére
a Ptk.6:130 § (1)-(2) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelöen. Amennyiben Megrendeló a számla
ellenértékétkésedelmesen egyenliti ki, úgy Vállalkozót a Ptk. 6:155, § (1) szerinti késedelmi kamat
illeti meg a késedelembe eséstől a kifizetés napjáig.

6.

ÉrtesítésselkapcsoIatos rendelkezések

6.1.

A Felek

megállapodnak, hogy minden értesitést, nyilatkozatot, amelyet a jelen Szerződéssel

kapcsolatban az egyik fél a másiknak az alábbiakban rögzített adatokkal tértivevényes postai
küldeményként szabályszerűen postára ad, a másik féllel közöltnek, részérekézbesítettnekkell
tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél

nem szerzett tudomást.

A

küldemények

a postára adásától

számitott 5. napon minősülnek

kézbesítettnek.
6.2.

A Felek megállapodnak továbbá, hogy minden értesitést,nyilatkozatot, amelyet az egyik fél a jelen

Szeződéssel kapcsolatban a másiknak küld, megfelelően átadottnak, illetve kézbesítettnekkell
tekinteni, ha azlszemélyesen kézbesítettékvagy az alább megjelölt e-mail címre elküldték:
állalkozó éíesítésiés postacíme
Kapcsolattartó név:
Cím:
Telefon, fax:

Az

V

:

A Megrendelő értesítésiés postacíme:
Kapcsolattartó név:
Cim:
Telefon,

fax:

E-mail:
E-mail:
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Amennyiben a fenti adatokban változás következik be, arról a változással érintett fél késedelem

6,3.

nélkül köteles írásban tájékoztatni a másik Felet.
Felek rögzítik, hogy a jelen szeződés teljesitésével összefüggésben tudomásukra jutott üzleti titkot

6.1,

megőzik, azt csak a másik fél irásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, harmadik fél
tudomására. A jelen pontban rögzített titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését
követóen is, határozatlan ideig terheli a feleket.
7.

KeretmegálIapodás és egyedi szeződés biztosítékai

7.1,.

Vállalkozó a jelen 7. pontban részletezett kötbér megfizetéséreköteles, ha olyan okból, amelyétt
felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szeződésszegését
kimenti. Felek rögzítik, hogy a kötbérek vonatkozásában minden megkezdett nap egész napnak
számit.
Amennyiben Vállalkozó késedelembe esik, a Megrendelő részére köteles késedelmi kötbért fizetni,

7,2,

A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett részteljesítés(ek)ellenértéke, a kötbér mértéke
minden késedelmes nap után a kötbér alap 5%-a, de összesen legfeljebb a kötbér alapjának 10%a.

Amennyiben Vállalkozó a jelen szeződésben és közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat

7.3.

megszegve hibásan teljesít, hibás teljesítésikötbér íizetéséreköteles. A hibás teljesítésikötbér
alapja a hibás teljesítésselérintett részteljesítés(ek) ellenértéke, a kötbér mértékeminden hibás
teljesitéssel érintett nap után a kötbér alap

So/o-a,

de összesen legfeljebb a kötbér alapjának '10%-

a,

Amennyiben a teljesítés Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, Vállalkozó a meghiúsulással

7.4.

érintett részteljesítés(ek)ellenéftékének30%-t köteles meghiúsulási kötbér jogcímén
Megrendelőnek megfizetni,

Felek rogzítik, hogy Megrendelő a kötbér összegét jogosult a vállalkozói díjba beszámítani.
Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát érvényesiteni azVállalkozóval szemben. Felek
rögzítik, hogy a kötbérigény érvényesítése Megrendelőt nem zárja el a további

7.5.

a

igényérvényesítéstől.

8.

Keretmegállapodás és egyedi szeződés megszúnése,felelósség

8.1.

A jelen keretmegállapodás és az egyedi szerződés megszűnik a határozott idő lejártával, valamint

bármelyik fél, B,2, pontban rögzített azonnali hatályú felmondásával, vagy
megegyezésével.

8.2.

a felek

közös

Mindkét féljogosult a jelen keretmegállapodást

és az egyedi szeződést a másik félhet intézett,
írásbeli, indokolt azonnali hatályú felmondással megszüntetni, amennyiben a másik fél lényeges
sze ződéses kötelezettségét felszól ítás el lenére nem teljesíti.

&
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Megrendelő különösen
amennyiben

-

-

abban az esetben jogosult gyakorolni azazonnali hatályú felmondás jogát,

Vállalkozó késedelmes vagy hibás teljesttése miatt

a 7.2. és 7.3.

pontokban megjelölt

kiszabható kötbér összege eléri a kötbér alap 10%-át,
amennyiben Vállalkozóval szemben íelszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás
indul,

amennyiben a teljesítés Vállalkozónak felróható okból meghiúsul,
amennyiben Vállalkozó további lényeges szerződéses kötelezettség felszólítás ellenére nem
teljesíti
Kbt. 143, §-ban meghatározott okok.
abban az esetben jogosult gyakorolni az azonnali hatályú felmondás jogát,

Vállalkozó különösen

amennyiben
Megrendelő valamely lényeges szerződéses kötelezettség felszólítás ellenére nem teljesíti,

-

amennyiben Megrendelővel szemben felszámolási, végelszámolási, kényszertórlési eljárás
indul,

B.3.

Felek rögzítik, hogy aki a keretmegállapodás és/vagy az egyedi szerződés megszegésévela másik

félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a
szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható
körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

9.

Egyéb rendelkezések

9.1.

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a jelen szerződés hatályba lépésének
feltétele, hogy a Miniszterelnökség NemzetpolitikaiÁllamtitkársága a Megrendelő által a Diaszpóra

Program keretében igényelhető támogatás elnyerése iránti kérelmet pozitívan bírálja el és
Megrendelővel támogatási szeződést köt

a Diaszpóra Program 2018 lebonyolitására

nyújtott

támogatás vonatkozásában.
9.2.

Vállalkozó a dokumentációhoz fűzött 15. sz. nyilatkozatban köteles igazolni, hogy a Kbt. 62. §

bekezdése kb) alapján tulajdonosi szerkezete megismerhető

és megfelel a

(1)

vonatkozó

jogszabályokban foglalt követelményeknek. Amennyiben Vállalkozó valótlan nyilatkozatot tesz,
Megrendelő jogosult

a

keretmegállapodást és/vagy az egyedi szeződést azonnali hatállyal

felmondani, a teljesítéstmegelőzően pedig a keretmegál|apodástól és/vagy az egyedi szeződéstől
elállni.
9.3.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy

a

jelen keretmegállapodás

teljesítésével
jutott
jelen
összefüggésben tudomásukra
üzleti titkot a
szerződés hatálya alatt és megszűnését
követően is megőrzik, illetéktelen harmadik személyeknek a titokgazdahozzdjárulása

nélkül nem

adják át, nem teszik hozzáférhetővé.
9.4.

Felek rogzítik, hogy
csak közös

a jelen keretmegállapodást

és az annak alapján kötendő egyedi szerződéseket

megegyezésseljogosultak a felek módosítani a Ptk. és a Kbt. vonatkoző szabályainak

megfelelően.
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9.5.

Felek rögzítik, hogy

a

jelen keretmegállapodásban

és az egyedi szerződésekben nem szabályozott

kérdések tekintetében a Ptk. és a Kbt., valamint egyéb vonatkozó magyar jogszabályok irányadók,

9.6. Vállalkozó kijelenti, hogy

az

utazásszervezésre vonatkozó érvényesés hatályos

felelősségbiztosítássalrendelkezika-biztosítÓnál(kötvényszám:
biztosítási érték;

9.7.

),

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó által vállalt szolgáltatás hibás teljesítéseesetén
haladéktalanul köteles kifogását az utaskisérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval
közölni; a közlés késedelmébőleredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a
kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését,
illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényétköteles jegyzőkönyvbe foglalni, és
ennek egyik példányáIazutasnak átadni. Az utaskísérő köteles azulazásszervezót

haladéktalanul

tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában

- ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolla - az utas az utazásszervezőt, illetve azI az
utazásközvetítőt

köteles tájékoztatni, akinél az utazásiszeződést megkötotte.

Jelen keretmegállapodást a Felek annak közös átolvasása és értelmezéseután, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag az alábbiak szerint trják alá,.
Budapest, 2018.
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_
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1.

Ajánlatkérő

a

sz. me]léklet: Műszaki leirás

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságánál

a Diaszpóra Program

keretében
nyújtható támogatás érdekében kérelmet terjesztett elő (NAT/2283l112017\. A kérelem elbírálása a jelen
eljárás megindításának időpontjában még folyamatban van, ezért Ajánlatkérő a támogatás odaítélésének
függvényében feltételes közbeszenési eljárást indít a fentiekben megjelöltek szerint.,

Az Ajánlatkérőnek, mint a pályázat nyertesének, ekként lehetősége nyílt ana, hogy nettó 145 000 000,Ft összegű keretösszegből (pályázat utazásszervezésre fordítható, Ajánlatkérő által tervezett, maximális
összege) a diaszpórában és a szórványban élő magyar fiataloknak anyaországi kirándulást szervezzen.
A pályázati összeg felhasználásának határideje: 2018, december 3,1. Ajánlatkérő eddig az időpontig több
turnusban kíván külhoni magyarfiatalokat azanyaországba utaztatni és részükre az anyaország és a
környező határon túli magyar vidékek értékeitbemutatni.

A pályázatiösszeget az ajánlatkérő tobb kisebb program keretében kívánja felhasználni20,18. december
31. Ezeket a programokat az ajánlatkérö elektronikus úton meghirdeti az érintett külhoni fiatalság
körében, igy az egyes programok résztvevőinek létszáma az azokra megadott jelentkezési határidőt
megelőzően nem ismert. Ene tekintettel tartja indokoltnak az alánlaIkérő keretmegállapodás megkötését
azulazásszervezési (szállás, étkezés,személyszállitás)szolgáltatás beszerzésére,A keretmegállapodás
alapján, annak nyertesével, írásbeli konzultáció alapján az adott programra vonatkozó paraméterek
pontos ismeretében az egyes beszerzések lefolytathatók lesznek.
A Diaszpóra Program 20'18 keretében megvalósítandó programok tervezett időpontjai azalábbiak, azzal,
hogy a közölt időpontok hozzávetőleges időpontok, a pontos időpontokat ajánlatkérő az írásbeli
konzultáció keretében fogja tudni megjelölni- különös tekintettel a programra jelentkezettek létszámának
fü9gvényében:

3

proqram Neve
Tavaszi szél vizet áraszt
Húsvét
Maiális, pünkösd

4

Juniális

5

osszmaqvar középiskolás tábor

6

Néotánc tábor

- 04.09.
2018,05,14 - 23.
2018.06.02 - 11
2018.06,30 - 07.09.
2018.07.14 _23,

7

l. Anvanvelvitábor

2018.07.28

ll. Anvanvelvi tábor

2018,08.12_21.
2018.08.12_21,

1

2

8
o
10
11

12
13
14
,l5

Tervezett ldőpont
20,18.03,10 _ 19.

2018.03.30

-

08.06.

sport tábor
lll. Anvanvelvitábor
osszmaqvar eqvetemista tábor
Szüret
Gloria victis

2018.08.18

-27.

2018.08.18 _27.
2018,09.15 _24,
2018,10.18 _27,

Márton naoi vioadalom

2018,11.10

-

Advenl

,19.

2018.12.13 _22,

Az utazásszervezés komplex jellegére tekintettel a beszezést ajánlatkérő nem bontja részekre.

az utazásokat úgy köteles megszervezni, hogy a megadott létszámnak, a megadott
időszakban a napi háromszori ellátás is biztosított legyen, továbbá őket személyszállításra alkalmas busz
a megjelölt kiindulási helyről, köztes állomások érintésévela célállomásra szállítsa.

Ajánlattevó

Ajánlatkérő a szállás tekintetében az alábbi minimum követelményeket támasztja:
legalább diákszállás színvonal
szobánkként legfeljebb 4 fő elhelyezése.

-

Ellátás: napi háromszori étkezése, amely reggeli és vacsora tekintetében büféasztalos, az ebál
tekintetében pedig a la carte vagy büféasztal,

Nyertes ajánlattevő

a

személyszállítást 2007es vagy annál fiatalabb forgalomba-helyezésű,

légkondicionált kisbusszal és/vagy autóbusszal köteles ellátni a fentiekben részletezett időpontokban és
létszámmal kalkulálva Magyarországon és a környező országokban (Szlovákia, Ukrajna, Románia,

Szerbia, Szlovénia, Horvátország, Ausztria).
A pontos résztvevői létszám előre nem látható.

A

keretmegállapodás keretösszege mindösszesen

nettó 145 000 000,- FI

azaz

nettó száznegyvenöt

millió forint (továbbiakban: keretösszeg).

Az egyes, fentiekben megjelölt és utóbb még eltervezett programok kezdő időpontja elött 3

héttel

ajánlatkérő írásbelikonzultáció (Kbt, 105. § (1) bekezdésénekc) pontja) keretében kivánja megtárgyalni
a nyertes ajánlattevővel az adott programidőszakra vonatkozó részleteket: résztvevők száma, helyszínek,
további igények. Az irásbeli konzultáció ene irányuló felhívás nyertes ajánlattevőnek való megküldésével
indul, A felhívásban meg kell határozni a beszezés tárgyát, szeződési feltételeket, továbbá azon

körülményeket, kiegészítéseket,amelyek tekintetében a nyertes ajánlattevőnek ki kell egészitenie a
keretmegállapodás megkötését megelőzően benyújtott ajánlatát. Ajánlatkérő az írásbeli konzultációt
indító ajánlati felhívását az adott program kezdőnapját megelözően legalább 2 héttel köteles megküldeni
elektronikus úton a nyertes ajánlattevőnek. A nyertes ajánlattevő a felhivásban megjelölt határidő, az ott
megjelölt feltételek szerint köteles megtenni pontos ajánlatát az adott programra vonatkozóan. Az
ajánlattevő nem tehet a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest kedvezőtlenebb ajánlatot az irásbeli
konzultáció keretében. Ajánlatkérő az írásbeli konzultáció keretében benyújtott ajánlatot értékeli,bírálja
és tájékoztatja a nyertes ajánlattevőI az alánlat elfogadásáról vagy elutasításáról. Amennyiben az
ajánlatot azalánlalkérő elutasítja, az írásbeli konzultáció megismételhető,

2. sz. melléklet: Teljesítési igazolás

Készült

2018._

hónap

napján 1027 Budapest, Szász Károly u.

1.

lY11. sz. alatt, a Rákóczi Szövetség Megrendelő (Ajánlatkérő) székhelyén.

Jelen vannak:
vállalkozó részéről
Megrendelő részéről

Dr. Halzl József elnök

Vállalkozó a Felek kózött 2018.

dokumentumok alapján

a

Megrendelő

-án létrelött vállalkozói szezódés és közbeszezési
megrendelt utazásszervezési szolgáltatást

által

időpontban teljesítette

a szeződés 1. sz.

mellékletét képező Műszaki

leírásban foglaltak szerint, a szeződésben vállalt kötelezettségét teljesítette.

Vállalkozó teljesítés kapcsán a vállalkozói dijról számla kiállítására és benyújtására jogosult a
szeződésben rögzített feltételekkel.
K.M,F,

Rákóczi Szövetség Megrendelő képv.:
Dr. Halzl József elnök

Vállalkozó képv.:
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