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I . Á L T A L Á N O S I N FO R M Á C I Ó K
1. AJÁNLATKÉRŐ
Név:
Székhely:
Adószáma:
Képviseli:

Veszprémi Főegyházmegye
H-8200 Veszprém, Vár utca 18.
19897253-1-19
Dr. Márfi Gyula érsek

2. AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ SZERVEZET NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGE
A közbeszerzési eljárás lebonyolítását az ajánlatkérőtől kapott meghatalmazás alapján az
ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. (fióktelep: H-1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/A., cégjegyzékszám:
Zala Megyei Bíróság mint Cégbíróság 20-09-065172) végzi, ennek alapján a társaság a
tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő nevében jár el.
3. AZ ELJÁRÁS ELNEVEZÉSE
Projektmanagement szolgáltatása a Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ
pályázathoz kapcsolódóan.
4. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
Határidő: 2009. április 07. 10:00 óra.
A benyújtás személyesen /kézbesítő útján/, vagy postai úton történhet. Ezúton felhívjuk az
ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatnak az
ajánlattételi határidő fentebb megadott időpontjáig be kell érkeznie az előírt helyre,
ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
A postai úton benyújtott ajánlatok esetében az esetleges késedelemből, roncsolódásból
eredő kockázatot ajánlattevő viseli.
A fent megadott ajánlattételi határidő lejárta után beérkező ajánlato(ka)t ajánlatkérő
érvénytelenné nyilvánítja.
5. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
H-1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/A.
6. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDŐPONTJA
Helye:

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft., 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/A.

Időpontja: 2009. április 07. 10:00 óra
7. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA
2009. április 30.
8. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓKÉRÉS
Az ajánlati dokumentáció vagy az ajánlati felhívás pontosítását igénylő lehetséges
ajánlattevő az alábbi elérhetőségre küldött, minden oldalán aláírt ajánlott tértivevényes
levélben fordulhat kiegészítő információért az ajánlatkérő meghatalmazottjához:

3/18

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. H-1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/A. – Dr. Őszy Tamás
ügyvezető – Tel.: (30) 9571-749
Kérjük a kiegészítő információkérést kezdeményező ajánlattevőt, hogy - amennyiben
lehetséges – az írásban megküldött kérdésé(i)t az alábbi e-mail címre elektronikus úton is
megküldeni szíveskedjék:
e-mail cím: oeszy@oeszy.hu.
9. A DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az ajánlattételi dokumentáció valamennyi
előírását. Amennyiben ajánlattevő ajánlatában nem adja meg az összes, az ajánlattételi
felhívásban és a jelen dokumentációban kért információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem
felel meg mindenben az ajánlattételi felhívás, ill. a jelen dokumentációban előírtaknak, ez
minden vonatkozásban ajánlattevő kockázata és az ajánlata érvénytelenségét
eredményezheti.
Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt sem
részben, sem egészben nem igényelheti vissza, és térítést az ajánlatáért vagy annak
elkészítéséért nem kérhet.
Ajánlatkérő kijelenti, amennyiben a jelen dokumentáció és az ajánlattételi felhívás tartalma
között időpontok vagy bármely más tekintetben eltérés mutatkozna, úgy az ajánlattételi
felhívás szövegét kell irányadónak tekinteni.
10. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖTELEZETTSÉGEI
Amennyiben jogilag vagy fizikailag nem lehetetlen, az ajánlattevő köteles a szolgáltatás
teljesítését, valamint az esetleges hibák kijavítását szigorúan a szerződéssel összhangban
végezni. Az ajánlattevő köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a kiíró
utasításaihoz minden olyan ügyben akár említi a szerződés, akár nem, amely a beruházást
érinti, vagy arra vonatkozik.
Ajánlattevő a Kbt. szabályai szerint jogosult alvállalkozó(k), beszállító(k) bevonására,
azonban az alvállalkozó(k), beszállító)k) semmilyen külső szervvel, ill. szervezettel
szemben nem képviselhetik az ajánlattevőt, az egész tevékenységért az ajánlattevő tarozik
felelősséggel.
11. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK ÉS GARANCIÁK
Az ajánlattevő köteles minden vonatkozó jogszabályt, szabályzatot amely
projektmanagement szolgáltatás teljesítésével, megvalósításával, a teljesítendő
adatszolgáltatásokkal és fizetendő díjakkal kapcsolatos betartani.
Az ajánlattevő köteles megóvni és kártalanítani az ajánlatkérőt minden igénnyel és peres
eljárással szemben, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett
jogok megszegése miatt merül fel bármely vállalkozói tevékenység következtében.
Az ajánlattevő köteles megfizetni minden illetéket, díjat, és más kiadást vagy kártalanítást
melyek a szolgáltatás teljesítése érdekében felmerülnek.
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II. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA
1. AZ AJÁNLATOK FORMAI ELŐÍRÁSAI
Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, minden oldalt szignálva,
folyamatos oldalszámozással, zárt borítékban 1 eredeti és 2 másolati példányban kell
benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati példányt. Ajánlatkérő kéri a cégjegyzésre
jogosult személy(ek) aláírási címpéldány(ai)nak másolati formában az ajánlathoz történő
becsatolását.
2. AZ AJÁNLATOK TARTALMA
2.1. Ajánlattételi adatlap (felolvasólap) (1. sz. melléklet)
Kérjük ismertetni az alábbiakat:
az ajánlattevő neve, székhelye, postacíme, telefon-, telefaxszáma, e-mail címe,
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt
alvállalkozók neve, székhelye, telefon-, telefaxszáma, annak meghatározása,
hogy a teljesítés mely részébe kívánja bevonni, vagy arról történő nyilatkozat,
hogy a szerződés teljesítésébe ajánlattevő nem kíván alvállalkozót bevonni;
ajánlattevő részéről a jelen közbeszerzési eljárásért felelős személy neve,
telefon-, telefaxszáma, e-mail címe,
ajánlati ár (nettó forintban megadva)
dátumozás,
cégszerű aláírás.
2.2. Az ajánlattevő ajánlata és ajánlati nyilatkozata
a) 2. számú melléklet: ajánlat
b) 3. számú melléklet: ajánlati nyilatkozat
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért
ellenszolgáltatásra.
2.3. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok, igazolások
a) 4. számú melléklet: Nyilatkozat a kizáró okokról


Az ajánlattevőnek, illetve a teljesítésbe a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igény bevenni kívánt alvállalkozójának az ajánlatában a
Kbt. 299. § (4) bekezdésében meghatározott módon kell nyilatkoznia, hogy nem
tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, a 61. § (1) bekezdésének, valamint 62. §
(1) bekezdésének hatálya alá.

b) 5. számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 70. §-ára vonatkozóan
Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és
benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért
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ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen
alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. §
(1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások
érvényesítését..
c) 6. számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) a)-b) pontjára vonatkozóan
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval kapcsolatban.
d) 6. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozót érintő kizáró okokról
Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozata arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60.§-ában, illetőleg a 61. §ában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
e) 7. számú melléklet: Nyilatkozat ajánlattevőnek a kis- és középvállalkozásokról
szóló törvény szerinti besorolásáról
[Kbt. 96.§. (2)]
2.4. Az esetleges alvállalkozók bemutatása
A Kbt. 71. § (1) b) pontjában meghatározott, az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) bemutatását a
fentiekben meghatározott tartalommal és formában kell elkészíteni.
2.5. Éves beszámolók
Ajánlattevőnek a 2007. évi éves beszámolójának egyszerű másolatát köteles az ajánlatához
csatolni (kiegészítő mellékletek nélkül).
2.6. Referenciamunkák ismertetése
A Kbt. 67. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevőnek és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a
szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága igazolható:
Projektmanagement-szolgáltatás referenciáinak ismertetésével, megjelölve legalább a
teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, a szolgáltatás tárgyát,
továbbá az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más
adat megjelölésével.
(az alábbi táblázatot felhasználva)
Megbízó
A teljesítés Az ellenszolgál-tatás nettó Szolgáltatás
megnevezése: ideje:
összege vagy a korábbi
tárgya:
szolgáltatás mennyiségére
utaló más adat:
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Az elvégzett munkáról a
megbízó részéről
információt nyújtó
személy neve,
elérhetősége:

2.7. Ajánlati ár kidolgozása
Egyösszegű ajánlati ár, amely a szolgáltatás teljes körű elvégzésének ajánlati ára. Az
ellenszolgáltatásnak magába kell foglalnia a feladat elvégzéséhez szükséges minden adót,
járulékot, a felmerülő díjköltséget.
Az ajánlattevő által megadott ajánlati ár a szerződés teljesítése során rögzített árnak
minősül és semmilyen jogcímen nem módosítható. Azon ajánlatok, amelyek módosítható
árakkal kerülnek benyújtásra, úgy tekintendőek, mint amelyek nem felelnek meg az
ajánlati dokumentáció feltételeinek és ezért érvénytelenek.

Szolgáltatás díja:

nettó ajánlati ár

ÁFA

bruttó ajánlati ár

……………...,- Ft

……………...,- Ft

……………...,- Ft

2.8. Aláírási címpéldány
Ajánlattevő ajánlatához csatolni köteles a cégkivonatában szereplő, az ajánlatot, illetve
annak mellékleteit cégszerűen aláíró, ill. szignáló cégjegyzésre jogosult személy(ek)
érvényes aláírási címpéldánya(i) egyszerű másolatát.
3. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK
3.1. Az eljárás alapjául szolgáló pályázati támogatásról
Jelen közbeszerzési eljárás alapjául szolgál az Új Magyarország Fejlesztési Terv Középdunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott ,,Szalézi Szent Ferenc
Kommunikációs Központ kialakítása a veszprémi várban” című, KDOP-2.1.1/B-20080003 azonosító számú pályázat.
3.2. Kapcsolattartás ajánlatkérővel
Egyetlen ajánlattevő sem veheti fel a kapcsolatot ajánlatkérővel, ajánlatával kapcsolatos
bármely ügyben az ajánlatbontás időpontjától az ajánlatok elbírálásának időpontjáig.
Ajánlattevő ilyen irányú magatartása az ajánlat elutasítását eredményezheti.
3.3. Üzleti titok
Üzleti titok: a közbeszerzési eljárásban üzleti titoknak minősül a Ptk. 81. § (2)-(3)
bekezdésében ekként meghatározott fogalom.
Az ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt
üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az ajánlattevő nevének, székhelyének
(lakóhelyének), az általa megajánlott áraknak és díjaknak, valamint az olyan
információnak, amely a bírálatnál szerepet játszik, a nyilvánosságra hozatalát azonban nem
tilthatja meg. Nem korlátozható, illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan
információ nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a
közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási
és tájékoztatási kötelezettség alá esik.
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III. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
1.1. Az ajánlatok felbontása
Az ajánlatok elbírálásának feltétele az ajánlati felhívásnak és jelen dokumentációban lévő
előírásoknak mindenben megfelelő ajánlati felhívás határidőre történő benyújtása.
Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor, illetve azt követően megállapítja, mely
ajánlatok, milyen tartalommal érkeztek be. Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről, a
felbontás során tett egyéb lényeges nyilatkozatokról jegyzőkönyv készül.
Az ajánlatkérő az ajánlat átvételét megtagadja, ha:
-

az azt tartalmazó boríték sérült, vagy nyitott,

-

a postai úton érkezett küldemény nem tértivevényesen került feladásra,

-

az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett.

1.2. Bírálat
Az ajánlatkérő az elbírálás
Bíráló Bizottságot hoz létre.

előkészítésére,

valamint

a

döntés

meghozatalára

Ajánlatkérő az érvényes és az alkalmassági feltételeknek megfelelő ajánlatokat a
Kbt. 57. § (2) a) pontja szerint bírálja el, vagyis a bírálati szempont a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás.
1.3. Szerződéskötés
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel 2009. április 30. napján köti meg a szerződést.
Az ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb
ajánlattevőnek minősítettel is szerződést köthet, ha azt az eredményhirdetéskor
megnevezte. Ajánlatkérő abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének
kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően – általa előre nem látható és
elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés
megkötésére vagy teljesítésére nem képes.
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IV. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

A nyertes Ajánlattevő feladatai közé tartozik
1. Rendszeres projekt értekezletek szervezése, levezetése, adminisztrálása,
döntés-előkészítése.
2. Kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása, egyeztetések dokumentálása a
támogatást nyújtó Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, az
Ajánlatkérő és a bevont szakértők között.
3. A pályázat tartalma szerinti feladatokra ajánlati felhívások elkészítése, a
szakértőkkel, vállalkozókkal a szerződések pályázati elszámolhatóság
szempontú előkészítése, Ajánlatkérő érdekeinek képviselete, pályázati
elszámolás szempontból a teljesítések és számlák ellenőrzése.
4. Ajánlatkérő képviselete a projekt külső ellenőrzése során.
5. A támogatási Szerződésben foglaltak és határidők betartása.
6. Projekt előrehaladási jelentések és zárójelentések készítése.
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V. MELLÉKLETEK
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1. SZ. MELLÉKLET: MELLÉKLET: AJÁNLATTÉTELI ADATLAP (FELOLVASÓLAP)

FELOLVASÓLAP
Ajánlattevő
neve:
székhelye:
postacíme:
telefonszáma:
telefaxszáma:
e-mail címe:

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

A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt
alvállalkozó(k)
neve:
........................
székhelye:
........................
telefonszáma:
........................
telefaxszáma:
........................
Annak meghatározása, hogy a teljesítés mely részébe kívánja bevonni, vagy arról
történő nyilatkozat, hogy a szerződés teljesítésébe ajánlattevő nem kíván alvállalkozót
bevonni:
.......................
Ajánlattevő részéről a jelen közbeszerzési eljárásért felelős személy
neve:
........................
telefonszáma:
........................
telefaxszáma:
........................
e-mail címe:
........................
ajánlati ár
(nettó forintban megadva):

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

Kelt:
ajánlattevő cégszerű aláírása
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2. SZ. MELLÉKLET: AJÁNLAT

AJÁNLAT

Aluljegyzett…………………………………………………………………………………
(székhely:………………………………………..;

cégjegyzékszám:……………………….;

képviseli:………………………………….), mint ajánlattevő az alábbiakban teszi meg
ajánlatát a Veszprémi Főegyházmegye (székhely: 8200 Veszprém, Vár utca 18., képviseli:
Dr. Márfi Gyula érsek) mint ajánlatkérőnek a KDOP 2.1.1/B. - „Projektmanagement
szolgáltatása a Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ pályázathoz kapcsolódóan”
elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásában:
nettó ajánlati ár:

.....................,-Ft

ÁFA összege:

.....................,-Ft

bruttó ajánlati ár:

.....................,-Ft

Kelt:
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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3. SZ. MELLÉKLET: AJÁNLATI NYILATKOZAT

AJÁNLATI NYILATKOZAT
Aluljegyzett
(székhely:

…………………………………………………………………………….
………………………………………..;

cégjegyzékszám:

………………………….; képviseli: ………………………………….), mint ajánlattevő
kijelenti, hogy a Veszprémi Főegyházmegye (székhely: 8200 Veszprém, Vár utca 18.,
képviseli: Dr. Márfi

Gyula érsek) mint ajánlatkérőnek a KDOP 2.1.1/B. -

„Projektmanagement szolgáltatása a Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ
pályázathoz kapcsolódóan” elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásában:
− a teljes ajánlati dokumentációt annak mellékleteivel együtt áttanulmányozta,
− az ajánlattételi felhívásban közzétett és a dokumentációban leírt feltételeket teljes
egészében elfogadja,
− az

ajánlattételi

dokumentációban

ismertetetteket

minden

vonatkozásban

kielégítőnek tartja, azok egyértelműek az ajánlattétel vonatkozásában,
− egyetért azzal, hogy ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 57. § (2) a) pontjában
foglaltak szerint bírálja el.
Kelt:
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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4. SZ. MELLÉKLET: NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL

NYILATKOZAT

Aluljegyzett………………………………......………………………………………………
(székhely:………………………………………..;

cégjegyzékszám:……………………….;

képviseli:………………………………….), mint a Veszprémi Főegyházmegye (székhely:
8200 Veszprém, Vár utca 18., képviseli: Dr. Márfi Gyula érsek) mint ajánlatkérőnek a
KDOP

2.1.1/B.

-

„Projektmanagement

szolgáltatása

a

Szalézi

Szent

Ferenc

Kommunikációs Központ pályázathoz kapcsolódóan” elnevezésű közbeszerzési eljárása
során ezúton úgy nyilatkozom, hogy társaságunk nem tartozik a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény 60. § (1) bekezdésében, 61. § (1) bekezdésének a)–d)
pontjaiban, valamint a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Kelt:

cégszerű aláírás
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5. SZ. MELLÉKLET: NYILATKOZAT A KBT. 70. §-ÁRA VONATKOZÓAN

NYILATKOZAT
Aluljegyzett…………………………………………………………………………………
…(székhely:………………………………………..;

cégjegyzékszám:……………………….;

képviseli:………………………………….), mint ajánlattevő ezúton nyilatkozik, hogy a
Veszprémi Főegyházmegye (székhely: 8200 Veszprém, Vár utca 18., képviseli: Dr. Márfi
Gyula érsek) mint ajánlatkérőnek a KDOP 2.1.1/B. - „Projektmanagement szolgáltatása a
Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ pályázathoz kapcsolódóan” elnevezésű
egyszerű közbeszerzési eljárásában az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettük el és
nyújtottuk be az ajánlatunkat. Ezúton úgy nyilatkozunk, hogy az ajánlattételi felhívás
feltételeit elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződés teljesítjük, az általunk kért
ellenszolgáltatás összege megegyezik jelen ajánlatunkban megajánlott összeggel, valamint
kijelentjük továbbá, hogy a nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra
vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és
(2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
Kelt:
ajánlattevő cégszerű aláírása
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6. SZ. MELLÉKLET: NYILATKOZAT A KBT. 71. § (1) A)-B) PONTJAIRA VONATKOZÓAN

NYILATKOZAT
Aluljegyzett…………………………………………………………………………………
… (székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám:……………………….;
képviseli:………………………………….), mint ajánlattevő ezúton nyilatkozik, hogy a
Veszprémi Főegyházmegye (székhely: 8200 Veszprém, Vár utca 18., képviseli:
Dr. Márfi Gyula érsek) mint ajánlatkérőnek a KDOP 2.1.1/B. - „Projektmanagement
szolgáltatása a Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ pályázathoz kapcsolódóan”
elnevezésű közbeszerzési eljárása során a közbeszerzésnek az alábbi részével
összefüggésben fogunk harmadik személlyel szerződést kötni [a szervezet (személy)
meghatározása nélkül]:
_____________________________________________________________
továbbá a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzési értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben alvállalkozókat
NEM VESZ IGÉNYBE
IGÉNYBE KÍVÁN VENNI (megfelelő rész jelölendő)
(amennyiben a közbeszerzési értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
alvállalkozókat igénybe venni kíván)
a közbeszerzési értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó
neve,
címe,
telefon,
fax
száma:
_________________________________________________________________________
__________, a közbeszerzési eljárásért felelős személy neve, elérhetősége:
______________________________________
a teljesítés azon része, amelyben a közbeszerzési értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben
alvállalkozó
közreműködik:
_________________________________________.
Kelt:
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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7. SZ. MELLÉKLET: NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓT ÉRINTŐ KIZÁRÓ OKOKRÓL

NYILATKOZAT

Aluljegyzett…………………………………………………………………………………
…(székhely:………………………………………..;

cégjegyzékszám:……………………….;

képviseli:………………………………….), mint ajánlattevő ezúton nyilatkozik, hogy a
Veszprémi Főegyházmegye (székhely: 8200 Veszprém, Vár utca 18., képviseli:
Dr. Márfi Gyula érsek) mint ajánlatkérőnek a KDOP 2.1.1/B. - „Projektmanagement
szolgáltatása a Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ pályázathoz kapcsolódóan”
elnevezésű, egyszerű közbeszerzési eljárása során társaságunk a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 60.§-a, illetőleg a 61.§-a hatálya alá tartozó, a közbeszerzés
értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben alvállalkozót.
Kelt:

Ajánlattevő cégszerű aláírása
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8. SZ.

MELLÉKLET:
NYILATKOZAT
AJÁNLATTEVŐNEK
A
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI BESOROLÁSRÓL

KIS-

ÉS

NYILATKOZAT
Aluljegyzett…………………………………………………………………………………
…(székhely:………………………………………..;

cégjegyzékszám:……………………….;

képviseli:………………………………….), mint ajánlattevő ezúton nyilatkozik, hogy a
vállalkozás a 2004. évi XXXIV., a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény 3. §-a szerint
________________________________
vállalkozásnak minősül.
Kelt:
Ajánlattevő cégszerű aláírása
1. Mikro vállalkozás (1-10 fő foglalkoztatott és éves árbevétele max. 7 millió
eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege max. 5 millió eurónak
megfelelő forintösszeg)
2. Kis vállalkozás (11-50 fő foglalkoztatott és éves árbevétele max. 7 millió
eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege max. 5 millió eurónak
megfelelő forintösszeg)
3. Közép vállalkozás (51-250 fő foglalkoztatott és éves árbevétele max. 40 millió
eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege max. 27 millió eurónak
megfelelő forintösszeg)
Figyelem: Fentiek alapján egy vállalkozás akkor minősül mikro-, kis- és
középvállalkozásnak, ha abban az állam, az önkormányzat, vagy a mikro-, kis- és
középvállalkozások körén kívül eső vállalkozások tulajdoni részesedése – tőke vagy
szavazati jog alapján – külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25 %-ot. Nem kell
alkalmazni ezt a korlátozást, ha a pályázatnyertes vállalkozás tulajdonosai olyan
intézményi befektetők, amelyek nem rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással.
A mutatókat az utolsó éves beszámoló alapján kell meghatározni.
4. Nem minősül mikro, kis vagy középvállalkozásnak
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