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1.  A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA  
 
1.1 A dokumentáció a következő részekből áll: 
 

1. KÖTET ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 
2. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET 
3. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS (kiviteli terv) 

 
1.2 Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden 

kiegészítését, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható 
információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely 
bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 

 
2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 
2.1 A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda (a továbbiakban: ajánlatkérő) a KEOP-

4.10.0/E/12-2014-0075 kódszámú, „Orgona Református ESZI Kiskunmajsa, Béthel Református 
Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva”  című pályázat megvalósításához, az erre vonatkozó építési beruházásra kér ajánlatokat, 
részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosításával. 

 
2.2 A megkötendő szerződés odaítélésére indított közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. 

évi CVIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerint kerül lebonyolításra, a Kbt. 122/A. § alapján, miszerint: 
ha ... “az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot és az eljárásban 
tárgyalás tartása nem szükséges, az ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amelyben a 
nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza az e §-ban foglalt különbségekkel. 
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább három - a szerződés 
teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági 
szereplőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni.” 
Az ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, ill. a nyertessel 
kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar jog előírásait. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával 
elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan 
hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze. 

 
2.3 Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről 

harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt 
be ajánlatot az ajánlattevő számára a szerződés egy részére vonatkozóan. Sem a dokumentációt, sem 
annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt 
szolgáltatások céljára. 

 
3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE 
 
3.1 A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés az MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai 

korszerűsítés projekt, „Orgona Református ESZI Kiskunmajsa, Béthel Református Szeretetotthon 
Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” 
című pályázat teljes körű kivitelezési munkáinak ellátására.  
A közbeszerzés tárgyának részletes meghatározását, a műszaki és mennyiségi információkat a 
dokumentáció 3. kötete/kiviteli terv tartalmazza.  

 
4. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 
 
4.1 Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban  

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,  
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja. 

 
4.2 Az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni,  
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.  

 
4.3 A felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító 
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), 
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melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 

 
4.4 Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben 

támaszkodhat: 
• ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre 
került, vagy 

• ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a 
teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, 
amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés 
teljesítése során, vagy 

• a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az alkalmassági 
követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra 
vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely 
más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 

 
 
5. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 
 
5.1 Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.  
 
5.2 A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia 

kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja 
elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése 
esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a 
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. 

 
5.3 Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát, melyben a 

közös ajánlattevők megjelölnek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők 
nevében eljárni jogosult képviselőt, továbbá a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy a közös 
ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelősséget vállalnak. 

 
5.4 Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog 

közvetlenül részt venni egy részre vonatkozó szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak 
minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy 
szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az 
határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenértékéből. 

 
6. HELYSZÍNI BEJÁRÁS 
 
6.1 Az ajánlatkérő az ajánlattételi időszakban helyszíni bejárást tart a felhívásban meghatározott helyszínen 

és időpontban. 
 
7. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
7.1 A Kbt. 45. §-a alapján az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Minden 
ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben (szerkeszthető formátumban) és/vagy telefaxon kell eljuttatni a 
következő elérhetőségre: 
Hivatalos név:  Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda  
Kapcsolattartó:  Matics Nóra  

 Telefon:  +36 14600747 
 Fax:  +36 14600748 
 E-mail:  matics.nora@reformatus.hu 
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7.2 A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő 
megadni. Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt.-vel 
összhangban élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 
  
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg írásban (faxon és/vagy e-
mailben és/vagy postán. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha az ajánlattevő a 
kiegészítő tájékoztatást akár email, akár fax, vagy akár postai kézbesítés útján megkapta, vagy 
szabályszerű értesítés mellett nem vette át.   

 
8. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE 
 
8.1 Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.  
 
8.2 Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban 

felmerülő költséget.  
 
8.3 Az ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza a dokumentáció valamennyi utasítását, kiadott 

nyilatkozatmintákat, az összes feltételt és műszaki előírást. Amennyiben a benyújtott ajánlat a Kbt. 74. §-
a alapján nem felel meg az ajánlati felhívás és a dokumentáció, illetve a jogszabályok feltételeinek, az 
minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.  

 
8.4 Az ajánlatkérő a dokumentáció részeként igazolás-, ill. nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők 

rendelkezésére. A Kbt. 49. § (2) bekezdése alapján az igazolás- és nyilatkozatminták alkalmazása 
javasolt, de nem kötelező, az csupán az ajánlatok elkészítésének, ill. értékelésének könnyítését 
szolgálja. Kivételt képez ez alól a költségvetési kiírás, ott fontos az ajánlatok összehasonlíthatósága 
szempontjából, hogy minden ajánlattevő ugyanazon tételekből álló költségkiírást adja be szakmai-
pénzügyi ajánlata részeként. Így Ajánlatkérő kéri, hogy a tételes költségvetést a dokumentációban 
szereplő árazatlan költségvetés valamennyi sorának hiánytalan kitöltésével készítsék el ajánlattevők. A 
költségvetés elkészítése során az árazatlan költségvetés tartalma (az egyes tételek tartalma és 
mennyisége, a költségvetés szerkezete) nem módosítható, nem egészíthető ki, kivételt képez ez alól 
természetesen az az eset, amikor Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megajánlott típus, márka, gyártmány 
stb.-vel egyenértékű műszaki paramétert ad meg. 

 
8.5 Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a 
jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

 
9. ÜZLETI TITOK 
 
9.1 Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon 

elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. § (3) bekezdésére 
figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti 
tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)-(3) 
bekezdés szerinti elemeket. 

 
9.2 Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 

ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra 
hozatalát, amely a Kbt. 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául 
szolgáló – a Kbt. 80. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így 
különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  

 
9.3 Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, 

amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön 
törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 

 
10. TÖBBVÁLTOZATÚ ÉS RÉSZAJÁNLAT 
 
10.1 Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását. 
 
10.2 Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban lehetővé teszi részajánlat benyújtását a felhívás II.2.1) 

pontja szerint. 
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11. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSA ÉS FORMÁJA 
 
11.1 Az ajánlatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani az ajánlati felhívásban meghatározott 

határidőig, az ajánlati felhívásban megadott címre, az ajánlati felhívásban megadott feltételek szerint. A 
postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat az ajánlattevő viseli. Ajánlattevő 
kizárólagos felelőssége, hogy az ajánlati csomag a megadott határidőig sérülésmentesen, a megadott 
címre beérkezzen. A hiányos vagy hibás felirattal, címzéssel ellátott küldemények elirányításáért, idő 
előtti felbontásáért, ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Személyes leadás esetén, pedig kérjük, vegyék 
figyelembe a felhívás erre vonatkozó rendelkezéseit! 

 
11.2 Az ajánlat személyes átvételét írásos átadás-átvételi bizonylat igazolja,  
 
12. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
 
12.1 Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 

kiválasztása.  
 
12.2 Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelésére bírálóbizottságot hoz létre, melynek tagjai együttesen megfelelő 

szakértelemmel rendelkeznek, mint a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi 
szakértelemmel. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő 
nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy részére. 

 
13. AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 
 
13.1 Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes-e. Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 74. § 

(1) bekezdése szerint, ha: 
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;  
b) az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §];  
c) az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az 
eljárásból kizárták;  
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;  
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit;  

 
13.2 A 13.1 pontban foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha:  

a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §];  
b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan 
kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §];  

 
13.3 Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint az ajánlatot 

értékelnie (Kbt. 74. (4)). 
 
13.4 Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetet, aki  
a) a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik;  
b) részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be.  

 
13.5 Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból  

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése],  
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti 
elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése]. 
 

14. TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
 
14.1 Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan 

időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az 
ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 

 
14.2 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az 

ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség 
kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 
60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell 
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik 
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ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az 
eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 
 

14.3 Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta 
szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának 
befejezésekor az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő 
részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.  

 
14.4 Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő 

megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az 
érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve 
amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény 
(eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a 
módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az 
összes ajánlattevőnek megküldeni.  

 
14.5 Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- 

vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is 
kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás eredményének 
megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek. 

 
15. ELŐZETES VITARENDEZÉS 
 
15.1 A Kbt. 79. §-a szerinti előzetes vitarendezésre vonatkozó kérelmet az alábbi címre kell benyújtani: 
 
 Hivatalos név:  Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda 
 Postai cím:  1146 Budapest, Hungária krt. 200. 
 Kapcsolattartó:  Kósa Mónika 
 Telefon:  +36 14600747 
 Fax:  +36 14600748 
 E-mail:  kosa.monika@reformatus.hu 
 
16. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 
 
16.1 Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) – közös 

ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – kell írásban megkötni a közbeszerzési 
eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.  

 
16.2  Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése 

esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.  

 
16.3 Amennyiben jogorvoslati kérelmet [Kbt. 137. § (2) bekezdés] vagy kezdeményezést [Kbt. 140.§] 

nyújtanak be, a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését 
eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság 
a szerződés megkötését engedélyezi [Kbt. 144. § (4) bekezdés]. Amennyiben időközben a nyertes 
ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes 
ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja. 

 
16.4 Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a 

közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezés megküldését követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – 
beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem 
képes. 

 
17. EGYÉB ELŐÍRÁSOK 
 
17.1.  Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 

kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A 
Kbt. 54. §-ban előírtaknak megfelelően azon szervezetek (hatóságok) neve és címe (elérhetősége), 
amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás 
kérhető: 

• Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 
1024 Budapest, Margit körút 85.  
Telefon: +36 13469414, +36 13469416 
Fax: +36 13469417 
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E-mail: elnok@ommf.gov.hu 
 

• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 
3530 Miskolc, Mindszent tér 1.  
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 173.  
Telefon+36 46-560-010 
Fax: +36 46-500-580 
E-mail: borsodaz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, borsodaz-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 
 

• Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. 
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 230. 
Telefon: +36 76-500-790 
Fax: +36 76-500-797 
E-mail: bacsk-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

  
 

• Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
1590 Budapest, Pf. 95. 
Telefon: +36 13012900 
Fax: +36 13012903 
E-mail: hivatal@mbfh.hu 

 
• Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

1097 Budapest, Gyáli út 2-6.  
1437 Budapest, Pf. 839. 
Telefon: +36 14761100  
Fax: +36 14761390 

 



9 

 

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 
 

 Oldalszám 

Felolvasólap  

1. sz. melléklet 

 

Tartalomjegyzék  

Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdései alapján 

2. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján 

3. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján  

4/A. vagy 4/B. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján  

5/A. vagy 5/B. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján  

6/A. vagy 6/B. sz. melléklet 

 

Az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás mintája 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) 
írásos meghatalmazás  

(adott esetben) 

 

KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSAI A 310/2011 (XII. 23.) KORM. RENDELET SZERINT 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja és (2) bekezdése tekintetében. 

7. sz. melléklet 

 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja / 4. § f) 
pont fc) alpontja alapján  

8/A. vagy 8/B. melléklet 

 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján 

9. sz. melléklet 

 

Egyéb iratok a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 

(adott esetben) 

 

ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK IGAZOLÁSAI 

P/1. 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő saját 
vagy jogelődje - az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző utolsó, kettő lezárt üzleti 
évre vonatkozó - számviteli jogszabályok szerinti beszámolója kiegészítő melléklet nélkül (csak 
mérleg és eredmény-kimutatás) 

 

M/1. 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő által az 
ajánlati felhívás megküldésének a napjától visszafelé számított megelőző öt év (60 hónap) 
legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) 
bekezdése szerint, a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással 

10. sz. melléklet 

 

PÉNZÜGYI ÉS SZAKMAI AJÁNLAT 

Pénzügyi ajánlat 

Árazott költségvetés (xls) 
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 Oldalszám 

Pénzügyi ütemterv xls  

Egyenértékűséget igazoló dokumentumok – (adott esetben)  

EGYÉB DOKUMENTUMOK  

Nyilatkozat közös ajánlattételről 

11. sz. melléklet (adott esetben) 

 

Nyilatkozat üzleti titokról 

(adott esetben) 

 

A Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti elektronikus nyilvántartások  

(adott esetben) 

 

Egyéb az ajánlattevő által fontosnak ítélt dokumentumok 

(adott esetben) 

 

 

• A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel az előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. 

• A Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő 
magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek 
minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény szerinti nyilvántartások is. 
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1. sz. melléklet 

 

F E L O L V A S Ó L A P  
 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  
60. § (6) bekezdése alapján 

 
1. Ajánlattevő adatai: 
 

Ajánlattevő neve1: ………………………… 

Ajánlattevő székhelye:  ………………………… 

Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve:2 ………………………… 

Telefon: ………………………… 

Telefax: ………………………… 

E-mail cím: ………………………… 

 
2. Az ajánlat tárgya: „MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-

2014-0075 
 I. rész: „„Orgona Református ESZI Kiskunmajsa épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva”  
 
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
 

Nettó vállalkozói díj (HUF) ………………………… HUF 

 
 
Kelt: ………………………… 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

  

                                                
1
 Amennyiben közös ajánlattétére kerül sor úgy a közös ajánlattevő nevét, illetőleg a közös ajánlattevő tagjainak neve, címe 

(székhelye). 
2 

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 
képviselőt megjelölni. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás 
megadása [45. §], a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] és indokolás [69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös 
ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a képviselőnek küldi meg. 

……………………………… 
<cégszerű aláírás> 
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1. sz. melléklet 

 

F E L O L V A S Ó L A P  
 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  
60. § (6) bekezdése alapján 

 
1. Ajánlattevő adatai: 
 

Ajánlattevő neve3: ………………………… 

Ajánlattevő székhelye:  ………………………… 

Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve:4 ………………………… 

Telefon: ………………………… 

Telefax: ………………………… 

E-mail cím: ………………………… 

 
2. Az ajánlat tárgya: Az ajánlat tárgya: „MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, 

KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075 
 II. rész: „Béthel Református Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva”  
 
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
 

Nettó vállalkozói díj (HUF) ………………………… HUF 

 
 
Kelt: ………………………… 
  
 

 

                                                
3
 Amennyiben közös ajánlattétére kerül sor úgy a közös ajánlattevő nevét, illetőleg a közös ajánlattevő tagjainak neve, címe 

(székhelye). 
4 

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 
képviselőt megjelölni. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás 
megadása [45. §], a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] és indokolás [69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös 
ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a képviselőnek küldi meg. 

……………………………… 
<cégszerű aláírás> 
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2. sz. melléklet 
 

N Y I L A T K O Z A T  
 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  
60. § (3) bekezdése alapján 

 
 

MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075 
 

I. rész: „„Orgona Református ESZI Kiskunmajsa épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva” 

 
II. rész: „Béthel Református Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva
5
” 

 
 

 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő6 

képviselője, a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda, mint ajánlatkérő által indított „MRE 
Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és 
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után nyilatkozom, hogy az ajánlattevő 
megvizsgálta és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadja a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívásának és dokumentációjának feltételeit. Az ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy az eljárás 
nyerteseként az ajánlatkérővel szerződést köt, és szerződéses kötelezettségeit teljesíti az ajánlatban megadott 
díjért.  
 
Kelt: ………………………… 
 

……………………………… 
<cégszerű aláírás> 

                                                

5
 Kérjük aláhúzással jelölje, hogy az I. rész vagy a II.rész, vagy mindkettő rész vonatkozásában nyújtja be ajánlatát. 

6
 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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3. sz. melléklet 

 
N Y I L A T K O Z A T  

 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  

60. § (5) bekezdése alapján 
 
 

MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075 
 

I. rész: „„Orgona Református ESZI Kiskunmajsa épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva” 

 
II. rész: „Béthel Református Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva
7
” 

 
 
 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő8 

képviselője, a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda, mint ajánlatkérő által indított „MRE 
Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) szerint mikrovállalkozásnak minősül / kisvállalkozásnak 
minősül / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a törvény hatálya alá.9 
 
Kelt: ………………………… 
 

……………………………… 
<cégszerű aláírás> 

                                                

7
 Kérjük aláhúzással jelölje, hogy az I. rész vagy a II.rész, vagy mindkettő rész vonatkozásában nyújtja be ajánlatát. 

8
 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 

9
 A megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő. 
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 4/A. sz. melléklet 
 

N Y I L A T K O Z A T  
 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 
40. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

 
 

 
„MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075 

 
I. rész: „„Orgona Református ESZI Kiskunmajsa épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva” 
 

II. rész: „Béthel Református Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva

10
” 

 
 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) 
ajánlattevő11 képviselője a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda, mint ajánlatkérő által 
indított „MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nem vesz 
igénybe alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez. 
 
Kelt: ………………………… 
 

……………………………… 
<cégszerű aláírás> 

                                                

10
 Kérjük aláhúzással jelölje, hogy az I. rész vagy a II.rész, vagy mindkettő rész vonatkozásában nyújtja be ajánlatát. 

11
 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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4/B. sz. melléklet 

 
N Y I L A T K O Z A T  

 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 

40. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
 

 
 

„MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075 
 

I. rész: „„Orgona Református ESZI Kiskunmajsa épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva” 

 
II. rész: „Béthel Református Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva
12

” 
 

 
 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) 
ajánlattevő13 képviselője a a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda, mint ajánlatkérő által 
indított „MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy az ajánlattevő az alábbi 
részek tekintetében vesz igénybe alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez: 
 

• ………………………… 
• ………………………… 
• ………………………… 
• ………………………… 
• ………………………… 

 
Kelt: ………………………… 
 

……………………………… 
<cégszerű aláírás> 

                                                

12
 Kérjük aláhúzással jelölje, hogy az I. rész vagy a II.rész, vagy mindkettő rész vonatkozásában nyújtja be ajánlatát. 

13
 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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5/A. sz. melléklet 

 
N Y I L A T K O Z A T  

 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 

40. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
 
 

„MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075 
 

I. rész: „„Orgona Református ESZI Kiskunmajsa épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva” 

 
II. rész: „Béthel Református Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva
14

” 
 

 
 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) 
ajánlattevő15 képviselője a a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda, mint ajánlatkérő által 
indított „MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem vesz igénybe alvállalkozót a szerződés 
teljesítéséhez. 
 
Kelt: ………………………… 
 

……………………………… 
<cégszerű aláírás> 

                                                

14
 Kérjük aláhúzással jelölje, hogy az I. rész vagy a II.rész, vagy mindkettő rész vonatkozásában nyújtja be ajánlatát. 

15
 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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5/B. sz. melléklet 
 

N Y I L A T K O Z A T  
 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 
40. § (1) bekezdés b) pontja alapján 

 
 

 
„MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075 

 
I. rész: „„Orgona Református ESZI Kiskunmajsa épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva” 
 

II. rész: „Béthel Református Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva

16
” 

 
 
 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) 
ajánlattevő17 képviselője a a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda, mint ajánlatkérő által 
indított „MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a 
Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján megjelölt részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozók fognak közreműködni:  
 

Közbeszerzés része(i) Alvállalkozó neve (címe) Százalékos arány (%) 
   
   

 
Kelt: ………………………… 
 

……………………………… 
<cégszerű aláírás> 

                                                

16
 Kérjük aláhúzással jelölje, hogy az I. rész vagy a II.rész, vagy mindkettő rész vonatkozásában nyújtja be ajánlatát. 

17
 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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6/A. sz. melléklet 
 

N Y I L A T K O Z A T  
 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 
55. § (5) bekezdése alapján 

 
 

„MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075 
 

I. rész: „„Orgona Református ESZI Kiskunmajsa épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva” 

 
II. rész: „Béthel Református Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva
18

” 
 

 
 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) 
ajánlattevő19 képviselője a a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda, mint ajánlatkérő által 
indított „MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az ajánlattevő más 
szervezetek (személyek) kapacitásaira nem támaszkodik az alkalmasság igazolására. 
 
Kelt: ………………………… 
 

……………………………… 
<cégszerű aláírás> 

                                                

18
 Kérjük aláhúzással jelölje, hogy az I. rész vagy a II.rész, vagy mindkettő rész vonatkozásában nyújtja be ajánlatát. 

19
 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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6/B. sz. melléklet 

 
N Y I L A T K O Z A T  

 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 

55. § (5) bekezdése alapján 
 

 
 

„MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075 
 

I. rész: „„Orgona Református ESZI Kiskunmajsa épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva” 

 
II. rész: „Béthel Református Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva
20

” 
 

 
 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) 
ajánlattevő21 képviselője a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda, mint ajánlatkérő által 
indított „MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján nyilatkozom,hogy azon szervezetek 
(személyek), melyek kapacitásaira az ajánlattevő támaszkodik alkalmassági előírás(ok) igazolására:22 
 

Kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet (személy) neve, 

címe 

Alkalmassági feltétel megjelölése 
(az eljárást megindító felhívás 

megfelelő pontja) 
Bevonás módja23  

   
   

 
Kelt: ………………………… 
 

……………………………… 
<cégszerű aláírás> 

                                                

20
 Kérjük aláhúzással jelölje, hogy az I. rész vagy a II.rész, vagy mindkettő rész vonatkozásában nyújtja be ajánlatát. 

21
 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 

22
 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 

alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
23

 Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés 
teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a 
szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy  
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az 
ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek 
adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának 
felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy  
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági 
követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az 
ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő 
más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az 
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, 
amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 
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7. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT 

 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  

56. § (1) k) és 56. § (2) bekezdése tekintetében 
 

 
„MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075 

 
I. rész: „„Orgona Református ESZI Kiskunmajsa épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva” 
 

II. rész: „Béthel Református Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva

24
” 

 
 
 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) 
ajánlattevő25 képviselője a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda, mint ajánlatkérő által 
indított „MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy nem állnak fenn az ajánlattevővel szemben a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés k) pontjában és a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok.  
 
Kelt: …………………………  
 
 

……………………………… 
<cégszerű aláírás> 

                                                

24
 Kérjük aláhúzással jelölje, hogy az I. rész vagy a II.rész, vagy mindkettő rész vonatkozásában nyújtja be ajánlatát. 

25
 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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8/A. sz. melléklet 
 

N Y I L A T K O Z A T  
 

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
2. § i) pont ib) alpontja / 4. § f) pont fc) alpontja alapján 

 
 

„MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075 
 

I. rész: „„Orgona Református ESZI Kiskunmajsa épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva” 

 
II. rész: „Béthel Református Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva
26

” 
 
 
 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) 
ajánlattevő27 képviselője a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda, mint ajánlatkérő által 
indított „MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet 
szabályozott tőzsdén jegyeznek.  
 
Kelt: …………………………  
 
 

……………………………… 
<cégszerű aláírás> 

                                                

26
 Kérjük aláhúzással jelölje, hogy az I. rész vagy a II.rész, vagy mindkettő rész vonatkozásában nyújtja be ajánlatát. 

27
 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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8/B. sz. melléklet 
 

N Y I L A T K O Z A T  
 

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
2. § i) pont ib) alpontja / 4. § f) pont fc) alpontja alapján 

 
 

„MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075 
 

I. rész: „„Orgona Református ESZI Kiskunmajsa épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva” 

 
II. rész: „Béthel Református Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva
28

” 
 
 
 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) 
ajánlattevő29 képviselője a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda, mint ajánlatkérő által 
indított „MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem 
jegyeznek szabályozott tőzsdén. 
 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény 3. § r) pontjában foglalt definícióra tekintettel, az ott definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és 
állandó lakóhelye az alábbi:  
 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 
  
  
  
  

  
Kelt: …………………………   
 
 

……………………………… 
<cégszerű aláírás> 

                                                

28
 Kérjük aláhúzással jelölje, hogy az I. rész vagy a II.rész, vagy mindkettő rész vonatkozásában nyújtja be ajánlatát. 

29
 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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 9. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
10. §-a alapján 

 
 

„MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075 
 

I. rész: „„Orgona Református ESZI Kiskunmajsa épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva” 

 
II. rész: „Béthel Református Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva
30

” 
 

 
 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) 
ajánlattevő31 képviselője a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda, mint ajánlatkérő által 
indított „MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az ajánlattevő által az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
Kelt: ………………………… 
 
 

……………………………… 
<cégszerű aláírás> 

 

                                                

30
 Kérjük aláhúzással jelölje, hogy az I. rész vagy a II.rész, vagy mindkettő rész vonatkozásában nyújtja be ajánlatát. 

31
 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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10. sz. melléklet 
 

 
R E F E R E N C I A  I G A Z O L Á S  

 
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet  

16. § (3) bekezdése alapján 
 
 

„MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075 
 

I. rész: „„Orgona Református ESZI Kiskunmajsa épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva” 

 
II. rész: „Béthel Református Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva
32

” 
 

 
 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) 
képviselője a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda, mint ajánlatkérő által indított „MRE 
Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
igazolom, hogy ……………………….……… ajánlattevő (cím/székhely: 
………………………………..………………) az alábbi építési beruházás(ok)ban vett részt: 
 

 

A szerződés tárgya 

Beruházásban való 
részvétel  

(generálkivitelező/ 
alvállalkozó) 

Beruházásban 
való részvétel 
aránya %-ban 

és adott 
esetben 

forintosítva33 

Az 
ellenszolgáltatás 

összege  
(nettó HUF) 

Teljesítés 
ideje 

(sikeres 
átadás-
átvétel 
napja) 

Teljesítés 
helye  

      
      
      
      
      

 
A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 
 
Kelt: ………………………… 
 

……………………………… 
<cégszerű aláírás> 

 
 

                                                

32
 Kérjük aláhúzással jelölje, hogy az I. rész vagy a II.rész, vagy mindkettő rész vonatkozásában nyújtja be ajánlatát. 

33
 Itt Ajánlatkérő arra kíváncsi, hogy az adott beruházás vonatkozásában Ajánlattevő, mint generálkivitelező vett részt, vagy a szerződésnek 

egy részére kapott megbízatást alvállalkozóként. Amennyiben ez utóbbi áll fenn, akkor ebben a pontban kérjük az elvégzett munka %-os 

arányában a szerződés nettó értékét is arányosítani arra az összegre, amit Ajánlattevő ténylegesen megkapott a munka elvégzéséért. 
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11. sz. nyilatkozatminta 
 

NYILATKOZAT  
 

közös ajánlattételről 
 
 

„MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0075 
 

I. rész: „„Orgona Református ESZI Kiskunmajsa épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva” 

 
II. rész: „Béthel Református Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva
34

” 
 
 

 
Alulírottak ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) 
ajánlattevő és ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) 
ajánlattevő képviselői nyilatkozunk, hogy a a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda, mint 
ajánlatkérő által „MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése, KEOP-4.10.0/E/12-2014-
0075” közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 25. § (1) bekezdése 
alapján az ajánlattevők közös ajánlatot nyújtanak be. 
 
Az ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
(Ptk.) 337. §-ában és 338. §-ában foglaltak irányadóak. 
 
Nyilatkozunk, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra 
a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő teljes joggal jogosult. 
 
Kijelentjük továbbá, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 
felelnek. 
 
Kelt: ………………………… 
 

……………………………… ……………………………… 
<cégszerű aláírás> <cégszerű aláírás> 

 
 

 
 

                                                

34
 Kérjük aláhúzással jelölje, hogy az I. rész vagy a II.rész, vagy mindkettő rész vonatkozásában nyújtja be ajánlatát. 


