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I.

„Bányamérés, birtokjog”

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
[ ] Építési beruházás
[ ] Árubeszerzés
[x] Szolgáltatás megrendelés
[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím:
Széchenyi István tér 7-8.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1051

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 307794151

Címzett:
dr. Nagy László Gábor
E-mail:
kozbeszerzes@mfgt.hu

Fax:
+36 13547045

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a
következő címen szerezhetők be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
[ ] Központi szintű

[x] Közszolgáltató

[ ] Regionális/helyi szintű

[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

[ ] Közjogi szervezet

[ ] Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
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[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK
[ ] Gáz- és hőenergia termelése,
szállítása és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag
feltárása és kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[x] Egyéb (nevezze meg): Földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása céljából
működtetett helyhez kötött hálózatok földgázzal történő ellátása

[ ] Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől
számított 3 éves időtartamra
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
[ ] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[x] Szolgáltatás megrendelés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

Szolgáltatási kategória száma: 12

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
[ ] Szolgáltatási koncesszió

[ ] Építési koncesszió

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek kombinációja

A teljesítés helye:
Magyarország
NUTS-kód: HUZZZ
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
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[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. illetékességi körébe tartozó, a bányamérési, birtokjogi,
talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési tevékenység komplex ellátására a Magyar Földgáztároló Zrt. működési
területén a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy

71351220-1

További tárgy(ak) 70000000-1
70112000-9
71000000-8
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség
szerint több példányban is használható)
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
[ ] egy részre

[ ] egy vagy több részre

[ ] valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. illetékességi körébe tartozó, a bányamérési, birtokjogi,
talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatói tevékenység komplex ellátására a Magyar
Földgáztároló Zrt. működési területén a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra .
1)Hites bányamérői és földmérői szolgáltatások ellátása, ideértve a birtokjogi ügyintézést is.
2) Talajvédelmi és rekultiváció szakértői szolgáltatások, beleértve a kártalanítást:
Szükséges szakértői szakterületek:
Talajvédelmi szakértő
Mezőgazdasági kárszakértő:
Vadkár és erdészeti kárszakértő:
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Termőföld, és ingatlan – értékbecslési szakértő:
Ellátandó szakértői tevékenységek:
Akkreditált mintavétel végzése
mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi terv
készítése.
a talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi terv készítése.
Kártalanítási szakvélemények készítése és kártalanítás ügyintézése
Mintaszerződések készítése és a földhivatalok, hatóságok eljárásaiban és peres ügyekben való képviselet.
Az okiratok szükséges ügyvédi ellenjegyzéseinek biztosítása.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 96000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a
további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
A (tervezett) időtartam hónapban: 36 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles
Meghiúsulási kötbér:
Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, ha súlyos szerződésszegése miatt a szerződés felmondásra kerül. Mértéke:
a nettó szerződéses ár 25%-a.
Késedelmi kötbér: Ha a Vállalkozó a szolgáltatást neki felróhatóan nem kezdi meg a szerződésben, vagy az egyes
megrendelésekben meghatározott időpontban, akkor késedelmi kötbér fizetésére köteles. Mértéke: a késedelemmel érintett
szerződéses mennyiségre, vagy a megrendelésben érintett mennyiségre eső nettó vállalkozási díj 1%-a/nap
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a szolgáltatás minőségi előírásait megsérti, hibás teljesítési kötbér
fizetésére köteles. Mértéke: a hibás teljesítéssel érintett szerződéses mennyiségre, vagy a megrendelésben érintett
mennyiségre eső nettó vállalkozási díj 10%-/alkalom
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott
esetben)
A nyertes ajánlattevő a felmerülő hatósági díjak, kártalanítások és minden egyéb a tevékenységhez kapcsolódó Áfa-t nem
tartalmazó fizetési kötelezettség előzetes megfinanszírozására köteles.
A nyertes ajánlattevő az általa előzetesen megfinanszírozott kifizetéseket részletes kimutatás alapján havonta
továbbszámlázza az Ajánlatkérő felé.
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Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő havonta, az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, átutalással egyenlíti
ki a Ptk. 292/B. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint.
A Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem
vagy eltérően állapodtak meg.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére gazdálkodó szervezet létrehozatalát.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben
felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), illetve f) pontjai szerint kizáró okok fennállnak.
A részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a Kbt. 122.§ (1) bekezdés rendelkezése és a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § és 12.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2)
bekezdésének, valamint a Kbt. 57. §. (1) bekezdés a)-d), illetve f) pontjainak hatálya alá.
A részvételre jelentkezőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint
nyilatkoznia kell az előző három üzleti évben CH
bányászat – tárolás - szállítás – elosztás - feldolgozás finomítás területén bányamérési, birtokjogi,
talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési
tevékenység végzéséből származó nettó árbevételéről –
attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a
Kbt. 4. § 9. pontja, az 55. § (4)–(6) bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül a részvételre jelentkező, ha nem
rendelkezik az előző három üzleti évben együttesen CH
bányászat – tárolás - szállítás – elosztás -feldolgozás finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi,
kártalanítási és rekultiváció tervezési tevékenység végzéséből
származó összesen legalább nettó 10.000.000, HUF
árbevétellel.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
M1) A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján a
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év
legjelentősebb CH bányászat – tárolás - szállítás –
elosztás -feldolgozás - finomítás területén bányamérési,

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha
M1) - a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző
három évben nem rendelkezik együttesen CH bányászat –
tárolás - szállítás – elosztás -feldolgozás - finomítás területén
bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési tevékenység végzéséből származó
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birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció
tervezési tevékenység végzésére vonatkozó
szolgáltatásainak ismertetése a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés előírásainak
megfelelően. A referenciának tartalmaznia kell továbbá
valamennyi olyan adatot, melyből az előírt
követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható.

M2). A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3)
bekezdésének d) pontja alapján azon szakembereknek különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai
tapasztalatuk ismertetését, akiket a szerződés
teljesítésébe be kíván vonni. Csatolandó az M2) a) - e)
pontok szerinti szakemberek hatóság által vezetett
névjegyzékbe való bejegyzését, illetve abban szereplést
igazoló okiratok egyszerű másolati példánya, az M2) f)
és g) pont szerinti esetekben a szakemberek
végzettségét, képzettségét igazoló okiratok egyszerű
másolati példánya, illetve a szakmai tapasztalatra
vonatkozó részvételre jelentkezői nyilatkozat, valamint
aláírt szakmai önéletrajzuk.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű
másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat
az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának
benyújtásával igazolandó. Amennyiben valamelyik
szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló
kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a
felhívás adott pontja tekintetében részvételre jelentkező
által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az
esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges
gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum
csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság
igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges a
jelentkezésben feltüntetni azon elektronikus elérési utat,
ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
A szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt.
36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a
vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére
nincsen mód -, s a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséget és gyakorlatot ajánlattevő más
módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét
igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő
benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. Amennyiben
a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a
Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel,
úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg
kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek
nyilatkozniuk szükséges a rendelkezésre állásuk
tekintetében.
Részvételre jelentkező köteles nyilatkozni, hogy mely
szakembert mely pozícióra jelöli.
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legalább 10 db különböző ingatlanra vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával, melyek
ellenszolgáltatása összesen legalább nettó 5.000.000, HUF
összegű. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés
több szerződéssel együttesen is teljesíthető.
M2) - nem rendelkeznek legalább az alábbi szakemberekkel
a) 1 fő hites bányamérő az MBFH nyilvántartásába a 12/2010.
(III. 4.) KHEM rendelet szerint a tevékenység gyakorlására
jogosító érvényes bejegyzéssel,
b) 1 fő Talajvédelmi szakértő a 181/2009. (XII. 30.) FVM
rendelet alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
nyilvántartásában érvényes szakértői jogosultsággal szereplő
és legalább 5 év talajvédelemre vonatkozó szakértői
gyakorlattal,
c) 1 fő Mezőgazdasági kárszakértő az 1/2010. (I. 14.) FVM
rendelet 1. sz. melléklet X/1. pont alapján a NAKVI
nyilvántartásában érvényes szakértői jogosultsággal és
legalább 5 év mezőgazdasági kárszakértésre vonatkozó
szakértői gyakorlattal,
d) 1 fő Vadkár és erdészeti kárszakértő az 1/2010. (I. 14.)
FVM rendelet 1. sz. melléklet XV.3. és XV.4. valamint
XVIII.4. pontjai alapján a NAKVI nyilvántartásában érvényes
szakértői jogosultsággal és legalább 5 év vadászati/erdészeti
kárszakértői tevékenységre vonatkozó szakértői gyakorlattal,
e) 1 fő Termőföld, és ingatlan – értékbecslési szakértő az
1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 1. sz. melléklet 13. pontja
alapján a NAKVI nyilvántartásában érvényes szakértői
jogosultsággal és legalább 5 év Termőföld, és ingatlan –
értékbecslői szakértői tevékenységre vonatkozó gyakorlattal,
f) 1 fő geodéta, földmérői végzettséggel és legalább 5 év
földmérői tevékenységre vonatkozó gyakorlattal,
g) 1 fő geodéta, földmérői végzettséggel, ingatlanrendezői
földmérői minősítéssel és legalább 20 db ingatlannal
kapcsolatos kisajátítási, vagy ingatlan-nyilvántartási eljárást is
tartalmazó gyakorlattal.
Egy szakember több minőségben is részt vehet az eljárásban.

M3) - nem rendelkeznek legalább 1 db min. 3 méteres és min.
5 méteres mélységből történő talajvédelmi mintavételre is
kiterjedő akkreditációval rendelkező a 2005. évi LXXVIII.
törvény 1. § b) pontja szerint akkreditált vizsgáló szervezettel
vagy a 2005. évi LXXVIII. törvény 1. § a) pontja szerint
akkreditált laboratóriummal.

M3) A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. r. 15. § (3) bekezdésének e) pont, valamint a
289/2011. (XII.22) Korm. rendelet 2§ (5) bekezdés
rendelkezéseire tekintettel a rendelkezésére álló
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talajvédelmi mintavételre is kiterjedő akkreditációval
rendelkező a 2005. évi LXXVIII. törvény 1. § b) pontja
szerint akkreditált vizsgáló szervezet vagy a 2005. évi
LXXVIII. törvény 1. § a) pontja szerint akkreditált
laboratórium rendelkezésére állásának igazolására a
részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania a részvételi
jelentkezés részeként megjelölt talajvédelmi
mintavételre is kiterjedő szervezet, vagy a megjelölt
laboratórium akkreditációjáról szóló hivatalos okirat
egyszerű másolatát és a rendelkezésre álló berendezések
ismertetését. Az ismertetésnek olyan részletességűnek
kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek
való megfelelés egyértelműen megállapítható.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján a
részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az
(5) bekezdés szerint 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
teljesítésére vonatkozik, a 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.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű
másolatban benyújtani.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény,
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet
A hites bányamérőről szóló 12/2010. (III.4.) KHEM rendelet
Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 1/2010.
(I. 14.) FVM rendelet
A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
[x] igen [ ] nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

[ ] Nyílt

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

[x] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos,
alkalmazásának indokolása:

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és
tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve
a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [x] nem
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
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IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
MFGT/002/2013

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/01/10 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/01/10 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: 2014/01/24 (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i):
[ ] Egyéb:
[x] Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/01/10 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: I.1.pontban meghatározott cím
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultak a részvételi jelentkezést benyújtók és az ajánlatkérő
képviselői. A részvételre jogosultakról és a bontási eljárásról további információkat a Kbt. 62. § tartalmazza.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2016. III. negyedév.
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
A tárgyalás tervezett időpontja: 2014.02.07. 10.00 óra. A tárgyalásokat az ajánlattételi szakaszban az ajánlatot benyújtott
Ajánlattevőkkel egyszerre és együttesen tartja Ajánlatkérő. Ajánlatkérő csak abban az esetben tart több tárgyalást, ha
szerződéses feltételek és a műszaki – szakmai kérdések az első tárgyaláson nem tisztázhatóak. Ilyen esetben a következő
tárgyalási napot az aktuális tárgyalási napon adja meg az ajánlatkérő. Az ajánlati ár módosítása csak a szerződéses
feltételek és a műszaki – szakmai kérdések tisztázása után lehetséges. Ajánlattevőknek a műszaki - szakmai kérdések és
szerződéses feltételek tisztázása után a tárgyaláson egy alkalommal lesz lehetőségük az ajánlati áruk módosítására, melyet
a tárgyaláson írásban és cégszerűen aláírva kell benyújtaniuk. A végső ajánlatok megadásával és a tárgyalás ezt követő
berekesztésével ajánlati kötöttség jön létre.
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A részvételi dokumentáció beszerzésének feltételei: A dokumentáció és az iratminták térítésmentesen, teljes
terjedelemben közvetlenül elektronikus úton hozzáférhető az érdeklődők és a részvételre jelentkezők számára. A
részvételi dokumentáció letölthető elektronikus formában a részvételi felhívás megjelenésének napjától a részvételi
jelentkezési határidő lejártának napján 10:00 óráig. A dokumentáció a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési
Adatbázisából letölthető a Közbeszerzési Hatóság „Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb
változásairól (Ajánlattevők és egyéb a közbeszerzések iránt érdeklődő felhasználók számára)” című tájékoztatója szerint.
(A Közbeszerzési Értesítőben közzétett felhívás – Közbeszerzési eljárás – Az eljárás adatainak és az eljáráshoz közzétett
további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban – Kapcsolódó dokumentumok- Ajánlattételi
dokumentáció).
A dokumentáció másra át nem ruházható.
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)–(8) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az
irányadók, Ajánlatkérő a részvételre jelentkezői kérdésekre adott válaszokat, a kiegészítő tájékoztatást tartalmazó iratokat
a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Adatbázisába tölti fel a Kbt.-ben a válaszadásra meghatározott szabályok szerint.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
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pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
[x] igen [ ] nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
Ajánlatkérő a III.2.2. és III.2.3. pontban meghatározott valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. Erre
tekintettel a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a III.2.2. és III.2.3.
pontban meghatározottak szerint.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x] nem
V.4) Egyéb információk:
1.) A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt, de legkésőbb a
szerződéskötést követő 30 napon belül biztosítania kell, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködő
III.2.3. M2) pont szerinti szakemberek mindegyike rendelkezzen érvényes bányabiztonsági vizsgával, érvényes
tűzvédelmi szakvizsgával, valamint ezen szakemberek mindegyike vegyen részt az Ajánlatkérő által a munkavégzés
feltételeként a szerződésben meghatározott az Ajánlatkérő által térítés nélkül nyújtott oktatáson. Ajánlatkérő a szerződés
teljesítése során a biztonsági sávba és az RB-s területre való belépést és munkavégzést kizárólag a besorolásnak megfelelő
védőruházat és munkavédelmi felszerelések viselése és használata esetén engedélyezi.
2.) Amennyiben a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezését postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből
származó bizonytalanságok (különösen a részvételi jelentkezési határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag
megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. A részvételi jelentkezés személyes vagy megbízott útján
történő benyújtása esetére az Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi jelentkezés
benyújtási címre történő bejutás a beléptető és biztonsági rendszer miatt csak arcképes személyazonosításra alkalmas
igazolvánnyal lehetséges és több – akár 10 - percet is igénybe vehet, amelyet a részvételi jelentkezés leadásával
összefüggésben részvételre jelentkezőnek figyelembe kell vennie.
3.) Az eljárásban való részvétel minden költsége részvételre jelentkezőt terheli.
4.) Az eljárás során a hiánypótlás lehetősége a Kbt. 67. § alapján biztosított. Az Ajánlatkérő nem rendel el újabb
hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételre jelentkezésben korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
5.) 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 a Kbt. 77. § (2)
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
6.) A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint a részvételre jelentkezést a jelentkezőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. Egy papír alapú példányban, “eredeti” jelzéssel, valamint egy
darab a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, pdf
formátumban benyújtania. A részvételi jelentkezés csomagolásán fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Bányamérési
birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra – Részvételi jelentkezés 2014.01.10-én 10.00 óra előtt felbontani tilos”. A részvételre jelentkezések bírálata a
nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik.
7.) A részvételi jelentkezésben a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe
venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közre fognak működni
Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. pontjában meghatározott gazdasági
szereplőt kell érteni.
8.) A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania részvételre jelentkezésében a felhívásban tételesen felsorolt, a kizáró
okok, a gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására előírt igazolásokat,
nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, valamint az egyéb felsorolt iratokat, dokumentumokat.
9.) A részvételre jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett a Kbt. 60. §
(5) bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
10.) A postán, vagy futár által benyújtott részvételre jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi jelentkezési határidőig sor kerül.
11.) A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, és az
alvállalkozó vonatkozásában a jelentkezést, a nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát
vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-ában meghatározott ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és a benyújtást igazoló dokumentumot.
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12.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 28. § (1) bekezdés rendelkezéseinek betartására.
13.) Amennyiben az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló
Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.
14.) A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az Ajánlatkérő nem magyar nyelvű
dokumentumot - fordítás nélkül - nem fogad el. Ha bármely, a részvételi jelentkezésben csatolt dokumentum stb. nem
magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a részvételre jelentkező általi felelős fordítását kell csatolni, nem szükséges
OFFI fordítás. A fordítás eredetivel történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) a részvételre jelentkező cégjegyzésre
jogosult képviselőjének írásban kell nyilatkoznia.
15.) Árfolyamok: Az eljárás során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az árbevétel tekintetében a naptári,
a mérleg adatok tekintetében az üzleti év fordulóján, a referenciák esetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
16.) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.
előírásai szerint kell eljárni
17.) Ajánlatkérő a részvételi határidőt a Kbt. 122.§ (3) bekezdésére és a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 5.§ (1)
bekezdésére tekintettel állapította meg.
V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2013/12/09 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK
Hivatalos név:
Közbeszerzési Hatóság
Postai cím:
Riadó utca 5.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1026

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:
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Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) --------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS:
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
3) MENNYISÉG
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA
FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

4) A

VAGY

KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE

VONATKOZÓ

KÜLÖNBÖZŐ

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------
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II. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
A részvételi jelentkezésben ajánlati árat, szerződéses feltételeket tilos megadni és ezek
megadása a részvételi jelentkezés érvénytelenné nyilvánítását eredményezi!
A részvételi felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén
a felhívásban szereplők az irányadóak!
2.1. Bevezetés
A részvételre jelentkezőnek, közös részvételi jelentkezőnek, (továbbiakban együttesen:
részvételre jelentkezők) a Részvételi Felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező
okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek)
becsatolásával kell részvételi jelentkezését benyújtania.
Ha a Dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben
található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve a részvételi
jelentkezéshez mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más
okirat is mellékelhető (pl. referencia nyilatkozat).
A részvételre jelentkező felelősséggel tartozik a részvételi jelentkezésben közölt adatok és
nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
A felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek eltérései esetén a Közbeszerzési Értesítőben
megjelent felhívás az irányadó.
2.2. A részvételi jelentkezés pontossága
Részvételre jelentkező kötelezettségét képezi – a Részvételi Felhívás és Dokumentáció
gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai
követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a
kiegészítő (értelmező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
Részvételre jelentkező köteles a Részvételi Felhívásban, a Dokumentációban és Ajánlatkérő
által – a teljesítéssel kapcsolatban szolgáltatott – minden információ pontosságáról
meggyőződni.
A részvételi jelentkezés előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy a részvételi
jelentkezéshez szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás Részvételre
jelentkező terhére esik.
A Részvételre jelentkező eljárási cselekményeinek a meghatározott időpontig teljesülnie kell,
az időpont bármilyen elmulasztása a részvételre jelentkező terhére esik.
Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés benyújtását követően nem veszi figyelembe Részvételre
jelentkezőnek - a pontos információk hiányára hivatkozó – részvételi jelentkezés
módosítására vonatkozó kérelmét.
A részvételi jelentkezéshez szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja
a Dokumentáció 2.8. pontjában részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége.
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2.3. A részvételi jelentkezés teljessége
Részvételre jelentkezőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - a Részvételi
Felhívásban, a Dokumentációban és a részvételre jelentkezők kérdéseire adott válaszokban
meghatározottaknak megfelelően kell részvételi jelentkezését elkészítenie.
Részvételre jelentkező kockázata és a részvételi jelentkezés érvénytelenségét vonja maga
után, ha Részvételre jelentkező részvételi jelentkezését - az esetleges hiánypótlást követően is
- hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag és formailag nem
felel meg a Részvételi Felhívásban, a Dokumentációban, és a részvételre jelentkezők által
feltett kérdésekre adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek.
2.4. Rész- vagy többváltozatú jelentkezés / ajánlat
Részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárás során részvételi jelentkezést csak a teljes
mennyiségre nyújthat be.
A beszerzés teljes mennyisége helyett a beszerzés csak valamely részére benyújtott
részvételi jelentkezés érvénytelennek minősül.
Részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában ajánlatot csak a teljes
mennyiségre nyújthat be.
Az ajánlattételi szakaszban benyújtott részajánlat érvénytelennek minősül.
Részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában többváltozatú,
alternatív ajánlatot nem nyújthat be.
Az ajánlattételi szakaszban benyújtott alternatív ajánlat érvénytelennek minősül, de az
egyidejűleg benyújtott teljes körű alapajánlatot nem teszi érvénytelenné.
2.5. Hiánypótlás
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban valamennyi részvételre jelentkező részére azonos
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a kizáró okokkal, az alkalmassággal
kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, a Részvételi Felhívásban vagy a Dokumentációban a
részvételi jelentkezés részeként benyújtandó egyéb iratok utólagos csatolására, illetve
alakszerűségeinek, hiányosságainak pótlására. A hiánypótlás kiterjed továbbá az egyéb – a
részvételi jelentkezéssel kapcsolatos – formai hiányosságok pótlására is. A hiánypótlás
keretében a részvételi jelentkezés elbírálásra kerülő tartalmi elemei nem módosíthatók.
Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelöli a benyújtott részvételi jelentkezés
hiányait és az azok pótlására rendelkezésre álló határidőt. A hiánypótlási határidő
eredménytelen eltelte után a hiányok pótlására nincs lehetőség. Ajánlatkérő a hiánypótlás
elrendelésének tényéről, és a pótolandó hiányosságokról az összes Részvételre jelentkezőt
egyidejűleg, közvetlenül írásban tájékoztatja.
A hiánypótlás keretében Részvételre jelentkezőnek csak a hiánypótlási felhívásban előírt
dokumentum(ok)at kell benyújtania. A hiánypótlás keretében nem kell a hiánypótlást a pótolt
dokumentumokkal egybefűzött részvételi jelentkezés formájában előterjeszteni.
A hiánypótlást kizárólag papíralapú formában lehet benyújtani. (Fax és e-mail nem fogadható
el!)
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A hiánypótlási határidő lejártáig az Ajánlatkérő részére minden részvételre jelentkező
benyújthat a részvételi jelentkezésében be nem nyújtott olyan iratokat, melyek a hiánypótlási
felhívásban nem szerepelnek.
Ha Részvételre jelentkező a hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívásban meghatározott
határidőn belül nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget, úgy Ajánlatkérő az eredetileg
benyújtott részvételi jelentkezést veszi figyelembe a hiányosságok joghatásának megítélése
során.
Az Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással a részvételre
jelentkező a részvételre jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
2.6. A részvételi jelentkezés készítésének költségei
A részvételi jelentkezés elkészítésével, benyújtásával és Részvételre jelentkezőnek a
közbeszerzési eljárásban való részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség
Részvételre jelentkezőt terheli.
2.7. A részvételi jelentkezés módosítása és visszavonása
Részvételre jelentkező részvételi jelentkezését legkésőbb a részvételi határidő lejártáig – a
Dokumentáció IV. fejezetében meghatározott tartalmi-formai követelmények maradéktalan
betartása és az alábbi feltételek mellett - módosíthatja.
A módosított részvételi jelentkezés csomagolásán „Bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi,
kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől
számított 3 éves időtartamra – Részvételi Jelentkezés 2014. 01. 10-én 10:00 óra előtt
felbontani tilos” „MÓDOSÍTÁS” megjelölést kell feltüntetni.
Az előírt részvételi jelentkezési határidő után előterjesztett részvételi jelentkezést, illetve
módosítást Ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
Részvételre jelentkező a részvételi határidő lejártát követően részvételi jelentkezését
még Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatja.
Nem minősül módosításnak a részvételi jelentkezésben benyújtott iratok, nyilatkozatok Kbt.
rendelkezéseinek megfelelő és jogszerűen lehetséges pontosítása, akkor sem, ha az valamely
okirat módosítását eredményezi.
Részvételre jelentkező a Részvételi Felhívásban meghatározott részvételi határidő lejártáig (a
részvételi jelentkezések felbontásának megkezdése időpontjáig) bármikor, jogkövetkezmény
nélkül visszavonhatja részvételi jelentkezését. Részvételre jelentkezőnek a visszavonás tényét
a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell bejelentenie és azt – ajánlott
küldeményben, vagy személyes átadás útján – a részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt
kézbesítenie Ajánlatkérő részére.
Ha Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt vonja vissza
részvételre jelentkezését, az esetben Ajánlatkérő a visszavont részvételi jelentkezést részére a
részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt átadás átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett
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visszaszolgáltatja. Amennyiben a részvételi jelentkezési határidő előtt visszavont részvételi
jelentkezést a részvételi jelentkezési határidő előtt részvételre jelentkező nem veszi át, akkor
részére a részvételi jelentkezés csak az iratőrzési idő (5 év) lejárta után szolgáltatható vissza.
A részvételre jelentkezés visszavonása esetén a Részvételi jelentkezés nem vehető
figyelembe.
Ha Részvételre jelentkező a részvételre jelentkezési határidő lejárta után vonja vissza
részvételi jelentkezését, a visszavont részvételi jelentkezés csak az iratőrzési határidő lejárta
után jár vissza. Ajánlatkérő a Részvételre jelentkező részvételi jelentkezési határidő után
visszavont jelentkezésével összefüggő esetleges kárát az 1959. évi IV. törvény rendelkezései
szerint érvényesítheti.
2.8. Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás
A Részvételi Felhívásban és a Dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására
szolgál a Részvételre jelentkezők kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetősége. Ennek
során az Ajánlatkérő által adott válaszok nem eredményezhetik a Részvételi Felhívásban és a
Dokumentációban foglalt rendelkezések módosítását.
A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kizárólag levélben, telefaxon, vagy E-mailben történhet,
Ajánlatkérő Részvételre jelentkezővel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában helyszíni konzultációt nem
tart.
Részvételre jelentkező a megalapozott részvételi jelentkezéshez – levélben, telefaxon, vagy Emailben – kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől a Részvételi Felhívásban
és a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, a részvételi határidő lejárta előtt
legkésőbb 5 nappal a Részvételi Felhívásban meghatározottak figyelembevételével.
Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást - a feltett kérdések szövegével, de a kérdést
feltevő Részvételre jelentkező megnevezése nélkül – elektronikus formában elérhetővé teszi a
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Adatbázisában a részvételi határidő lejárta előtt
legkésőbb 4 nappal.
Részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezését a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás
figyelembevételével kimunkálni és benyújtani.
2.9. A Dokumentáció rendelkezésre bocsátása és ellenértéke
A dokumentáció és az iratminták térítésmentesen, teljes terjedelemben közvetlenül
elektronikus úton hozzáférhető az érdeklődők és a részvételre jelentkezők számára. A
részvételi dokumentáció letölthető elektronikus formában a részvételi felhívás
megjelenésének napjától a részvételi jelentkezési határidő lejártának napján 10:00 óráig. A
dokumentáció a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Adatbázisából letölthető a
Közbeszerzési Hatóság „Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek
főbb változásairól (Ajánlattevők és egyéb a közbeszerzések iránt érdeklődő felhasználók
számára)” című tájékoztatója szerint. (A Közbeszerzési Értesítőben közzétett felhívás –
Közbeszerzési eljárás – Az eljárás adatainak és az eljáráshoz közzétett további
dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban – Kapcsolódó
dokumentumok- Ajánlattételi dokumentáció). A dokumentáció másra át nem ruházható.

19/76

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

„Bányamérés, birtokjog”

2.10. A Részvételi Felhívás, illetve Részvételi dokumentáció módosítása
Ajánlatkérő a részvételi határidő lejártáig módosíthatja a Részvételi Felhívásban, illetve a
Dokumentációban meghatározott feltételeket, vagy visszavonhatja a Részvételi Felhívást.
Ajánlatkérő a módosított feltételekről, vagy a visszavonásról új felhívást, illetve egyéb
írásbeli értesítést tesz elektronikus formában elérhetővé a Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Adatbázisában.
Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (6) bekezdés rendelkezésének megfelelően kiegészítő tájékoztatásban
is módosíthatja a Részvételi Felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott – belső
ellentmondást, vagy semmisnek nyilvánítani kívánt – feltételeket.
2.11. Tájékoztató a határidőkről
A tájékoztatás kérés határideje:
2014.01.06. 09:00 óra
A kiegészítő tájékoztatás elektronikus formában történő elérhetővé tétele a Közbeszerzési
Hatóság Közbeszerzési Adatbázisában:
2014.01.06. 16:00 óra
A részvételi dokumentáció letöltésének határideje: 2014.01.10. 10:00 óra
A részvételi jelentkezési határidő:
2014.01.10. 10:00 óra
A részvételi jelentkezések bontása:
2014.01.10. 10:00 óra
A részvételi szakasz eredményéről tájékoztatás
2014.01.24.
Az ajánlattételi felhívás megküldése
2014.01.24.
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III. RÉSZVÉTELRE JOGOSULTAK
3.1. Részvételre jelentkező
A közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkezhet minden a letelepedése szerint az Európai
Unió országaiban bejegyzett vállalkozás, azaz gazdasági tevékenységet üzletszerűen folytató
 természetes személy,
 jogi személy,
 jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
 személyes joga szerint jogképes szervezet,
 külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe
Az Európai Unió országaiban letelepedett vállalkozásokkal azonos elbírálás alá esnek azok a
vállalkozások, amelyek olyan országban telepedtek le, amely országokban letelepedettek
számára a Közbeszerzési Hatóság 2013. szeptember 27-én kiadott útmutatója alapján
közbeszerzési eljárásokban nemzeti elbánást kell biztosítania ajánlatkérőnek.
A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőknek, közös részvételre jelentkezést
benyújtóknak nyilatkozniuk kell, arról hogy a Kbt. 56.§ (1) bekezdése, az 56.§ (2) bekezdése
és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) –d) és f) pontjai szerinti igazolásokat, a letelepedésük szerinti
országban milyen hatóság állítja ki, illetve arról, ha nincs ilyen igazolást kiállító hatóság.
A nem Magyarországon letelepedett 10%-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt
alvállalkozóknak és erőforrás szervezeteknek, illetve helyettük a részvételre jelentkezőnek
nyilatkozniuk kell, arról hogy a Kbt. 56.§ (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) –d) és
f) pontjai szerinti igazolásokat a letelepedésük szerinti országban milyen hatóság állítja ki,
illetve arról, ha nincs ilyen igazolást kiállító hatóság.
3.2. Kizáró okok és Részvételre jelentkező alkalmassága
Ajánlatkérő a Részvételi Felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy
Részvételre jelentkező nem tartozik-e a Kbt. 56.§ (1) bekezdése, az 56.§ (2) bekezdése és a
Kbt. 57. § (1) bekezdés a) –d) és f) pontjainak hatálya alá és ellenőrzi a Részvételre jelentkező
pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságát.
Részvételre jelentkezőnek az Iratminták fejezetben található, vonatkozó iratminták
felhasználásával és kitöltésével kell igazolnia, hogy megfelel a Részvételi Felhívásban,
valamint a Dokumentációban előírt alkalmassági feltételeknek és vele szemben kizáró ok nem
áll fenn.
Ajánlatkérő a Kbt. 56.§ (1) bekezdés f) és i) pontjaival, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)
–c) és f) pontjaival kapcsolatos nyilatkozatot cégszerűen aláírva és közjegyzői, vagy
gazdasági, illetve szakmai kamarai hitelesítéssel kéri, vagyis nem szükséges a nyilatkozat
közjegyzői okiratba foglalása. (Természetesen közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat is
benyújtható!)
Ajánlatkérő a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontjával és a Kbt. 56.§ (2) bekezdésével
kapcsolatos nyilatkozatot cégszerűen aláírva kéri, vagyis nem szükséges a közjegyzői, vagy
gazdasági, illetve szakmai kamarai hitelesítés, illetve a nyilatkozat közjegyzői okiratba
foglalása. (Természetesen hitelesített nyilatkozat és közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat is
benyújtható!)
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Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása körében elfogadja a részvételre jelentkező által az
eredeti okiratokról készített fénymásolatokat is, de a fénymásolatokat az 1952. évi III. törvény
196. §-ában meghatározottakra figyelemmel az „eredetivel megegyező” szöveg beírásával,
az igazoló aláírásával és az alábbi toldattal kell ellátni: „A hamis igazolás büntetőjogi
következményekkel jár.” Az eredeti illetve hitelesített másolati példányban benyújtott
igazolásokon külön megjegyzést nem kell szerepeltetni.
Az e körben benyújtandó dokumentumok igazolják, hogy Részvételre jelentkező nem áll
kizáró okok hatálya alatt, illetve igazolják a pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai
alkalmasságot és a részvételre jelentkező jogi helyzetét.
Ajánlatkérő valamennyi az alkalmassági feltételeknek megfelelő, a felhívás és a
Dokumentáció előírásait mindenben betartó, ki nem zárt Részvételre jelentkezőnek megküldi
az ajánlattételi felhívást.
Részvételi jelentkezés önállóan, vagy közös részvételi jelentkezés formájában nyújtható be.
Részvételre jelentkező önálló részvételi jelentkezés benyújtása, illetve közös részvételre
jelentkezésben tagként részvétel esetén a közbeszerzési eljárásban nem nyújthat be más
részvételre jelentkezést, nem lehet más részvételre jelentkezésben tag, illetve más részvételre
jelentkezőnek 10 %-ot meghaladó mértékű alvállalkozója valamint Kbt. 55 § (5) bekezdés
szerinti erőforrás szervezete (kapacitást nyújtó szervezet) sem lehet.
3.3. Közös részvételi jelentkezés
Több Részvételre jelentkező közösen is benyújthat részvételi jelentkezést.
Közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi Részvételre Jelentkezőnek – a Részvételi
Felhívásnak megfelelően részben külön- külön, részben együttesen – kell megfelelnie az
Ajánlatkérő által előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági
követelményeknek.
Ajánlatkérő a Részvételi Felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy a
közös részvételre jelentkezők nem tartoznak-e a Kbt. 56.§ (1) bekezdése és a Kbt 56.§ (2)
bekezdése, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) –d) és f) pontjainak hatálya alá, és ellenőrzi
a közös részvételi jelentkezésben részt vevő tagok pénzügyi-gazdasági, valamint műszakiszakmai alkalmasságát.
A közös részvételre jelentkezőknek az okiratok eredeti, vagy egyszerű másolatával, továbbá
az Iratminták fejezetben található, vonatkozó iratminták felhasználásával és kitöltésével kell
igazolniuk, hogy megfelelnek a Részvételi Felhívásban és a Dokumentációban előírt
alkalmassági feltételeknek és velük szemben kizáró ok nem áll fenn.
Ajánlatkérő a Kbt. 56.§ (1) bekezdés f) és i) pontjaival, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)
–c) és f) pontjaival kapcsolatos nyilatkozatot cégszerűen aláírva és közjegyzői, vagy
gazdasági, illetve szakmai kamarai hitelesítéssel kéri, vagyis nem szükséges a nyilatkozat
közjegyzői okiratba foglalása. (Természetesen közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat is
benyújtható!)
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Ajánlatkérő a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontjával és a Kbt. 56.§ (2) bekezdésével
kapcsolatos nyilatkozatot cégszerűen aláírva kéri, vagyis nem szükséges a közjegyzői, vagy
gazdasági, illetve szakmai kamarai hitelesítés, illetve a nyilatkozat közjegyzői okiratba
foglalása. (Természetesen hitelesített nyilatkozat és közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat is
benyújtható!)
Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása körében elfogadja a közös részvételre jelentkezők által
az eredeti okiratokról készített fénymásolatokat is, de a fénymásolatokat az 1952. évi III.
törvény 196. §-ában meghatározottakra figyelemmel az „eredetivel megegyező” szöveg
beírásával, az igazoló aláírásával és az alábbi toldattal kell ellátni: „A hamis igazolás
büntetőjogi következményekkel jár.” Az eredeti illetve hitelesített másolati példányban
benyújtott igazolásokon külön megjegyzést nem kell szerepeltetni.
Az e körben benyújtandó dokumentumok igazolják, hogy Közös részvételre jelentkezők nem
állnak kizáró okok hatálya alatt, illetve igazolják a pénzügyi-gazdasági, valamint műszakiszakmai alkalmasságot és a közös részvételre jelentkezők jogi helyzetét. Közös részvételi
jelentkezés esetén minden résztvevő tagnak:
 ki kell töltenie, és be kell nyújtania a részvételre jelentkezőre előírt dokumentumokat,
 a közös részvételi jelentkezésről, ill. ajánlattételről szóló megállapodást csatolnia kell,
 nyilatkoznia kell Ajánlatkérő felé az önálló és egyetemleges – pénzügyi - gazdasági és
műszaki - szakmai – felelősségvállalásról,
 nyilatkoznia kell az egymás közötti feladatmegosztásról és ennek arányáról.
Közös részvételi jelentkezés esetén a részvételi jelentkezéshez kötelezően mellékelendő
okiratok:
 a képviselő cégnek a másik részt vevő tag(ok) által adott, helyettük és nevükben
történő eljárásra, a közbeszerzési eljárás keretében jognyilatkozatok tételére,
utasítások elfogadására, a szerződés teljes körű – a kifizetéseket is magában foglaló –
lebonyolítására feljogosító meghatalmazása,
 Részvételi Nyilatkozat,
 Összeférhetetlenségi Nyilatkozat,
 a Dokumentáció Iratminták fejezetében található, vonatkozó egyéb iratminták kitöltve,
 a Részvételi Felhívásban meghatározott okiratok.
A közös részvételi jelentkezést, valamennyi részt vevő tagnak alá kell írnia, vagy a résztvevő
tagok a képviselő céget erre meghatalmazhatják, de ekkor a meghatalmazást a részvételi
jelentkezésben be kell nyújtani.
A közös részvételi jelentkezésről, ill. ajánlattételről szóló megállapodásnak tartalmaznia kell a
közös részvételre jelentkezőknek a teljesítésre vonatkozó nyilatkozatát, a tagok közötti
munkamegosztást, a tagok egyetemleges és egyénileg is érvényes felelősségvállalását,
részesedésük %-os arányait és a képviselő cég megnevezését.
Közös részvételre jelentkezés esetén a tagok közül egy taggal szemben fennálló kizáró
ok, illetve alkalmatlansági feltétel is a részvételre jelentkezés kizárását, illetve
érvénytelenségét eredményezi.
3.4. Alvállalkozók
Alvállalkozó: Az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként
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megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy
alapanyag szállítót,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;
3.5. 10% feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozók kizáró okai és alkalmassága
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében meg kell jelölnie a közbeszerzés azon
részét, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóval szerződést fog kötni, továbbá megnevezendő azon
alvállalkozó(k) – az elvégzendő feladattal, és annak mértékével együtt – aki(ke)t Részvételre
jelentkező a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben a teljesítéshez igénybe
kíván venni.
A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak – a
Részvételi Felhívásnak megfelelően a Részvételre jelentkezővel együttesen kell megfelelnie
Ajánlatkérő által előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági
követelményeknek.
Ajánlatkérő a Részvételi Felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy az
alvállalkozók nem tartoznak-e a Kbt. 56.§ (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) –d) és
f) pontjainak hatálya alá.
A részvételre jelentkezésben a részvételre jelentkező az alvállalkozója vonatkozásában csak a
Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §-ában foglalt
kizáró okok hiányáról.
A részvételre jelentkezésben a részvételre jelentkező az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt.
57. §-ában foglalt kizáró okok igazolására a részvételre jelentkező választása szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, illetve az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont
szerinti nyilatkozat mellett -, benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57.
§-a szerinti kizáró okok hatálya alá.

3.6. 10%-ot meg nem haladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozók kizáró okai és
alkalmassága
A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak
az alkalmasságát Ajánlatkérő nem vizsgálja, de az ilyen alvállalkozó adatai (pl. referenciák,
árbevétel) a Részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkezők alkalmasságának együttes
igazolási lehetősége esetén sem vehető figyelembe.
A közbeszerzés során igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak a kizáró okok hatálya alá nem
tartozásáról a Részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkezők cégszerűen aláírt
nyilatkozatot nyújtanak be.
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3.7. Kapacitást biztosító szervezet kizáró okai és alkalmassága
Ajánlatkérő a Részvételi Felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy a
Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet nem tartozik e a Kbt. 56.§ (1) bekezdése és a Kbt.
57. § (1) bekezdés a) –d) és f) pontjainak hatálya alá, és ellenőrzi a kapacitást biztosító
szervezet pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságát.
A részvételre jelentkezésben a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő
kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti
nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról.
A részvételre jelentkezésben a részvételre jelentkező a Kbt. 57. §-ában foglalt kizáró okok
igazolására az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, választása
szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az általa az alkalmasságának igazolására igénybe
vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti
kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása körében elfogadja a Kbt. 55 § (5) bekezdés szerinti
szervezet által az eredeti okiratokról készített fénymásolatokat is, de a fénymásolatokat az
1952. évi III. törvény 196. §-ában meghatározottakra figyelemmel az „eredetivel
megegyező” szöveg beírásával, az igazoló aláírásával és az alábbi toldattal kell ellátni: „A
hamis igazolás büntetőjogi következményekkel jár.” Az eredeti illetve hitelesített másolati
példányban benyújtott igazolásokon külön megjegyzést nem kell szerepeltetni.
A kapacitást biztosító szervezetek alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelően nem vizsgálhatja.
A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a kapacitást biztosító Kbt. 55 § (5)
bekezdés szerinti 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 teljesítésére vonatkozik, a
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.
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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3.8. Összeférhetetlenség
Azon gazdálkodó szervezet(ek), amelyek a Részvételi Felhívás és a Dokumentáció
kidolgozásában, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vesznek
összeférhetetlennek minősülnek és nem vehetnek részt az eljárásban ajánlattevőként,
részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként, ha közreműködése az eljárásban a verseny
tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás
előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha - különösen az általa
megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele
összeférhetetlenséget eredményezne.
Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról,
hogy vele szemben fennáll-e az összeférhetetlenség.
Ezen tényekről a Dokumentáció Iratminták fejezetében található megfelelő iratminták
kitöltésével és cégszerű aláírásával kell nyilatkozni.

3.9. Erőforrás szervezet bevonása az alkalmasság igazolásába
A részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkezést benyújtók a szerződés teljesítésére
való alkalmasságukat erőforrás szervezetek bevonásával is igazolhatják!
A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezetnek a részvételi jelentkezésben az általa
biztosított erőforrásokat az általános szabályok szerint kell igazolnia.
Pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmény – közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel esetén a kapacitást biztosító szervezet nyilatkozik arról, hogy a Ptk. 274.§ (1) bekezdése
szerint kezességet vállal a teljesítés hibája, vagy elmaradása miatti kár megtérítésére.
Műszaki-szakmai alkalmassági követelmény igazolása esetén - korábbi szállítások
teljesítésére (referencia) - a 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.
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IV. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS FORMAI ÉS TARTALMI
KÖVETEMÉNYEI
4.1. A részvételi jelentkezések csomagolása, címzése, példányszáma
A részvételi jelentkezést 1 eredeti példányban papír alapon és 1 darab a papír alapú
példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, .pdf
formában, nem bontható kötésben, zárt csomagolásban személyesen, vagy postai úton –
ajánlott, tértivevényes küldeményként – a 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7.-8. VII.
emelet címre kell benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlatkérő által benyújtási címként
megjelölt irodaházban biztonsági őrség végzi a beléptetést, ezért a személyazonosság
igazolására alkalmas arcképes személyi igazolvány, jogosítvány illetve útlevél
hiányában a belépés, illetve a részvételi jelentkezés benyújtása, leadása nem lehetséges.
A beléptetés időtartama adott esetben akár a 10 percet is meghaladhatja, ezért kérjük,
hogy a részvételi jelentkezés benyújtásánál ezt az időtartamot is figyelembe véve
járjanak el.
A csomagoláson kizárólag az alábbi adatok szerepelhetnek:
 részvételre jelentkező neve és címe,
 a részvételi jelentkezés tárgya: „Bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi,
kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől
számított 3 éves időtartamra – Részvételi Jelentkezés 2014. 01. 10-én 10:00 óra
előtt felbontani tilos"
(Postai, illetve futárszolgálat útján való benyújtással együtt járó, abból adódó
feliratokat Ajánlatkérő nem veszi figyelembe.)
A címzésre annak érdekében van szükség, hogy Ajánlatkérő a részvételi jelentkezést
közbeszerzési eljárásonként azonosíthassa és visszaküldhesse Részvételre jelentkező részére,
ha az a részvételi határidő lejárta után, elkésetten érkezett, vagy azt a sérült csomagolás miatt
nem fogadta el, illetve Részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a benyújtott
jelentkezését a részvételi határidő lejárta előtt visszavonta.
A csomagolásban elhelyezett részvételi jelentkezési példányokat nem kell belső
csomagolással ellátni, azonban a részvételi jelentkezés példányain fel kell tüntetni az
„eredeti”, vagy a „másolat” megjelölést. A másolatot a teljesen kész papír alapú eredeti
részvételi jelentkezési példányról kell készíteni.
A részvételi jelentkezések felbontásakor Ajánlatkérő a papír alapú eredeti példány adatait
ismerteti. A papír alapú és az elektronikus másolati példányokban esetleg előforduló
ellentmondás esetén a papír alapú eredeti példány tartalma az irányadó.
Ha a csomagolás nem felel meg az e pont szerinti előírásoknak, a részvételi jelentkezés
elkeveredéséért, vagy a részvételi határidőtől eltérő felbontásáért Ajánlatkérő nem vállal
felelősséget. A 4.1. és 4.2. pont szerinti előírások mellőzése, vagy megszegése esetén
Ajánlatkérő (sikertelen hiánypótlási felhívás után) a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján
a részvételi jelentkezést érvénytelennek nyilváníthatja.
Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés átvételét – annak érvénytelenné nyilvánítása mellett –
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megtagadhatja, ha
 a részvételi jelentkezést tartalmazó csomagolás sérült vagy nyitott,
 az a részvételi határidő lejárta után érkezik Ajánlatkérőhöz
és a csomagolás felbontása nélkül visszaküldheti azt Részvételre jelentkező részére.
Részvételre jelentkező kizárólagos felelőssége, hogy részvételi jelentkezése megfelelő
alakban, példányszámban és határidőben benyújtásra kerüljön. A postai úton továbbított
részvételi jelentkezést Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvétele a részvételi határidő lejárata előtt megtörténik. Kézhezvételi idő a tértivevényen,
illetve az átadás – átvételi jegyzőkönyvben szereplő átvételi idő.
A csomagolás akkor minősül sérültnek vagy nyitottnak, ha abból további roncsolás nélkül a
részvételi jelentkezés valamely példánya kivehető.
4.2. A részvételi jelentkezés formai követelményei és nyelve
A részvételi jelentkezés papír alapú példányát (Azok minden lapját!) roncsolás nélkül nem
bontható módon kell összefűzni (pl. zsineggel átfűzni és a zsineg végeit körcímkével
leragasztani, szignálni). A részvételi jelentkezést folyamatos, –„1” számjeggyel kezdődő
minden írott, adatot tartalmazó (nem üres) oldalon feltüntetett - oldalszámozással és a
cégjegyzésre jogosult, vagy az általa írásban meghatalmazott munkavállaló kézjegyével kell
ellátni. A cégjegyzésre jogosult aláírásának hitelességét az aláírási címpéldánnyal, míg egyéb
megbízott, meghatalmazott esetén a megbízás, meghatalmazással kell igazolni. A
sorszámozás során alszámot nem lehet alkalmazni.
Cégjegyzésre az a személy jogosult, aki – a részvételi jelentkezés részeként benyújtott, az
illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonata (igazolása) alapján – Részvételre
jelentkező képviseletére jogosult. Ha Részvételre jelentkező nevében meghatalmazott jár el,
úgy az Iratminták fejezet szerinti meghatalmazást kell a részvételi jelentkezéshez mellékelni.
A közös részvételi jelentkezést, valamennyi részt vevő tagnak alá kell írnia, vagy a résztvevő
tagok a képviselő céget erre meghatalmazhatják.
A részvételi jelentkezést magyar nyelven, nyomtatott betűvel, tintával, gépírással, vagy más
kitörölhetetlen módon, olvashatóan kell megírni és a Dokumentációban foglalt
rendelkezéseknek megfelelő formában és tartalommal benyújtani. Részvételre jelentkezőnek
minden nem magyar nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és dokumentumot (pl. minősítő
okiratok, tanúsítványok) magyar fordításban is a részvételi jelentkezéshez kell csatolnia.
Amennyiben bármely, részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem
magyar nyelven kerül kiállításra, úgy annak fordítását a Részvételi jelentkező NEM
KÖTELES a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5.§-a szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban
becsatolni, elegendő Részvételre Jelentkező által készített fordítás benyújtása (Nem magyar
nyelvű irat és magyar nyelvű fordítás együtt!). A fordítás tartalmának helyességéért a
részvételre jelentkező felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
A részvételi jelentkezésben Részvételre jelentkező által elkövetett hibákat, a részvételi
jelentkezést aláíró személy(ek) kézjegyével külön ellátottan lehet javítani.
A részvételi jelentkezés nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az
esetet kivéve, ha a részvételre jelentkező javítja ki saját hibáját. Ilyenkor a javításokon a
részvételre jelentkezőnek fel kell tüntetnie a „javítva” szöveget, majd külön is alá kell írnia,
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valamint dátumot is fel kell tüntetnie a javítást igénylő részen.
A részvételi jelentkezés abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az aláíró személy – a
részvételi jelentkezés részeként benyújtott cégdokumentum, vagy közös részvételi
jelentkezés esetén az erre vonatkozó megállapodás alapján – Részvételre jelentkező, illetve a
közös Részvételre jelentkező képviseletére jogosult, vagy aki a törvényes képviselőtől
származó és a részvételi jelentkezés aláírására vonatkozó eredeti meghatalmazással
rendelkezik. A meghatalmazást a Dokumentáció Iratminták fejezetében található iratminta
felhasználásával és megfelelő kitöltésével kell benyújtani.
A benyújtott iratok egyértelmű ellenőrizhetősége érdekében a részvételi jelentkezést,
oldalszámozást is magában foglaló tartalomjegyzékkel kell ellátni.
A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell Részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a
Részvételi Felhívás és a dokumentációban foglalt feltételekre vonatkozóan.
4.3. Üzleti titok
A Kbt. 80 § (1) bekezdése értelmében, az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az
ajánlatában, illetve a részvételi jelentkezésben, valamint a 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.
Részvételre jelentkező jelentkezésében – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben –
közölt üzleti titoknak számító adat nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (Kbt. 80 § (2)).
Részvételre jelentkező nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek,
információnak, megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a részvételi
jelentkezések a Kbt. 71 § szerinti elbírálása során figyelembe vételre kerül, vagy közérdekű,
vagy közérdekből nyilvános adatnak minősül, de az ezek alapjául szolgáló a (3) bekezdés
hatálya alá nem tartozó részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés)
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
4.4. Ajánlattételi határidő megállapodással kapcsolatos nyilatkozat
Ajánlatkérő a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdés rendelkezésének
megfelelően az ajánlattételi határidőt az ajánlattevőkkel való megállapodásban kívánja
rögzíteni.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás és dokumentáció ajánlattételre felhívottaknak való
megküldésének napjától számított 10 napos ajánlattételi határidőt javasol és a
dokumentációban mellékelt iratminta kitöltésével kéri a részvételre jelentkezők nyilatkozatát
a 10 napos ajánlattételi határidő elfogadásáról.
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V. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK FELBONTÁSA, ÉRTÉKELÉSE
Részvételre jelentkező jelentkezését a Részvételi Felhívásban megjelölt helyen és legkésőbb a
részvételi határidő lejártának időpontjáig – 2014. 01. 10-én 10:00 óra - nyújthatja be.
Ajánlatkérő a zárt csomagolásban benyújtott részvételi jelentkezést a határidő lejártakor –
amely azonos a részvételi jelentkezések felbontásának időpontjával – nyilvánosan bontja fel.
A részvételi jelentkezések felbontásán a részvételre jelentkezők képviselői és az általuk
meghívottak, valamint az Ajánlatkérő képviselői és az általuk meghívottak vehetnek részt. A
részvételi jelentkezések felbontási helyére való belépéssel kapcsolatban a 4.1 pontban
ismertetettek az irányadóak.
A részvételi jelentkezések felbontásának helye:
1051 Budapest, Széchenyi István tér 7.-8. VII. emelet
A részvételi jelentkezési határidő előtt visszavont, valamint az elkésett részvételi jelentkezés
nem kerül felbontásra.
Ajánlatkérő a részvételi jelentkezési határidő lejártát, illetve a bontási eljárás kezdeti
időpontját a MR1 Kossuth Rádió 10:00 órás pontos idő jelzése szerint állapítja meg.
5.1. A bontás során ismertetett adatok
A részvételi jelentkezés bontásakor Ajánlatkérő minden részvételi jelentkezésre vonatkozóan
ismerteti, és írásban rögzíti a bontási jegyzőkönyvben a Részvételre jelentkező nevét,
székhelyét (lakóhelyét).
Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyv másolatát valamennyi Részvételre jelentkező részére a
bontástól számított 5 napon belül megküldi.
5.2. Az eljárás bizalmas volta
A bontás után az eredményhirdetést megelőzően semmiféle információ nem adható a
részvételi jelentkezések vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására sem a
Részvételre jelentkezőknek sem pedig más olyan személynek, akik nem vesznek hivatalosan
részt az Ajánlatkérő részéről a közbeszerzési eljárásban, kivéve a hiánypótlási felhívást, a
részvételi jelentkezések pontosítását, melyet az Ajánlatkérő az érintett Részvételre
jelentkezőtől kér.
5.3. A részvételi jelentkezések pontosítása
A részvételi jelentkezések értékelésének elősegítésére Ajánlatkérő felkérheti Részvételre
jelentkezőt benyújtott részvételi jelentkezése pontosítására, az abban foglalt nem egyértelmű
megfogalmazások értelmezésére, tisztázására. A pontosítás megkérése és a válasz kizárólag
írásban történhet, a részvételi jelentkezés lényeges tartalmának módosítása kizárt.
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5.4. A részvételi jelentkezések megfelelősége
Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy Részvételre jelentkező megfelel-e a Részvételi Felhívásban
előírt alkalmassági feltételeknek és azt, hogy a részvételi jelentkezés érvényes-e, tehát
megfelel-e a Dokumentációban megadott összes feltételnek és előírásnak, illetve fennállnak-e
a kizárási okok.
5.6. A részvételi szakasz eredményéről való tájékoztatás tervezett időpontja
Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásának eredményéről szóló tájékoztatásként az
összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló iratot
2014. 01. 24-én
minden részvételre jelentkezőnek egyszerre küldi meg.
5.8. Ajánlattételi felhívás megküldése
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást a részvételi szakasz eredményéről szóló tájékoztatás
napján (illetve az eredményhirdetés elhalasztása esetén a meghatározott új időpontban,)
(2014. 01. 24.) e-mailben megküldi az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó, a szerződés
teljesítésére alkalmas és a közbeszerzési eljárásból ki nem zárt részvételre jelentkezőknek.
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VI. MŰSZAKI LEÍRÁS
Feladat általános ismertetése
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. illetékességi körébe tartozó, a
bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatói
tevékenység komplex ellátására a Magyar Földgáztároló Zrt. működési területén a
szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra.
1)Hites bányamérői és földmérői szolgáltatások ellátása, ideértve a birtokjogi ügyintézést is.
2) Talajvédelmi és rekultiváció szakértői szolgáltatások, beleértve a kártalanítást:
Szükséges szakértői szakterületek:
Talajvédelmi szakértő
Mezőgazdasági kárszakértő:
Vadkár és erdészeti kárszakértő:
Termőföld, és ingatlan – értékbecslési szakértő:
Ellátandó szakértői tevékenységek:
Akkreditált mintavétel végzése
mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó
talajvédelmi terv készítése.
a talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi terv készítése.
Kártalanítási szakvélemények készítése és kártalanítás ügyintézése
Mintaszerződések készítése és a földhivatalok, hatóságok eljárásaiban és peres ügyekben való
képviselet.
Az okiratok szükséges ügyvédi ellenjegyzéseinek biztosítása.

Budapest, 2013. december

32/76

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

„Bányamérés, birtokjog”

Általány díjas feladatok
Az átalány díjas munkák azokat a feladatokat tartalmazzák, melyeket a Vállalkozó
külön megrendelés nélkül folyamatosan végez.
Az MFGT szabályszerű bányászati tevékenysége során okozott bányakárok
rendezése

1.

A szabályszerű bányászati tevékenységgel okozott mezőgazdasági, műszaki, erdészeti károk
szemrevételezése, felmérése a károsodott területek nagyságának és a keletkezett kár
összegének meghatározása.
1.1. Telefonos adatszolgáltatás
1.2. Helyszíni szemle a kútbejárók okozta károk felmérésére, kártalanítási jegyzőkönyv
készítése, aláíratatása, kifizettetése
1.3. Vezetékcserék okozta károk felmérésére, kártalanítási jegyzőkönyv készítése,
aláíratatása, kifizettetése
1.4. Havária események okozta károk felmérésére, kártalanítási jegyzőkönyv készítése,
aláíratatása, kifizettetése
1.5. Terület bérlések, túlhasználat felmérésére, kártalanítási jegyzőkönyv készítése,
aláíratatása, kifizettetése
1.6. Jogi személyeket érintő kártalanítási jegyzőkönyv esetén jegyzőkönyv alapján számla
bekérése
1.7. Kártalanítási jegyzőkönyvek ellenőrzése, jegyzőkönyv lajstrom összeállítása és
megküldése a károk 30 naptári napon belüli kifizetésére.
1.8. A kártalanítások nyilvántartása, adatbázisba szervezése, karbantartása
Bányamérő Szolgálati feladatok

2.

2.1. Telefonos adatszolgáltatás
2.2. Térképek másolása
2.3. Emailes adatszolgáltatás
3.

Birtokjogi feladatok
Telefonos adatszolgáltatás
Tulajdoni lapok internetes lekérésének munkadíja
Szolgalmi jogi megállapodások megküldése kifizettetésre
Emailes adatszolgáltatás

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Egységáras feladatok műszaki tartalma
Az egységáras munkák azokat a feladatokat tartalmazzák, melyek a Vállalkozó külön
megrendelés alapján végez.
1. Az MFGT beruházásokkal és kútmunkálattal kapcsolatos bányászati tevékenysége
során okozott bányakárok rendezése
1.1. Kútmunkálattal kapcsolatos károk felmérésére, kártalanítási jegyzőkönyv készítése,
aláíratatása, kifizettetése
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1.2. Beruházásokkal kapcsolatos károk felmérésére, kártalanítási jegyzőkönyv készítése,
aláíratatása, kifizettetése
Az elszámolás alapja a tulajdonosok/használok száma
2. Bányamérő Szolgálati feladatok
2.1. Munkafeladatok:
 Az operatív termelési egységek irányítását támogató céltérképek készítése és
térinformatikai adatok szolgáltatása
 Műszaki Üzemi Terv készítésével kapcsolatos feladatok:
 MÜT egyeztetés, tervtérképek elkészítése, környezetvédelmi térképek elkészítése
 Mező szakfelügyeleti tevékenység: Nem MFGT Zrt. üzemeltetésű (idegen)
közművek, vonalas létesítmények, térképezése, üzemeltetői nyilatkozatok
kiadásának előkészítése
 Geodéziai és birtokjogi adatok, információk kezelése és szolgáltatása:
kútfelszámolásokhoz, kutak elidegenítéséhez
 Bányatérképek vezetése: alaptérképek előállítása, változások naprakész vezetése,
térképek szolgáltatása
 Ötéves korrózió védelmi felülvizsgálatok elvégzése: dokumentáció készítése,
feltárási helyek kitűzése és bemérése
 Kútjavítási tevékenységhez szükséges adatszolgáltatások: földalatti létesítmények
megjelölése, kitűzési vázlat készítése
 Vezeték meghibásodások bányamérési munkái: elakadási helyek felderítése,
lyukadások helyszínrajzának elkészítése
 Geodéziai, térképészeti és területi információs adatok: beszerzése, karbantartása,
nyilvántartása és szolgáltatása
 Biztonsági övezet- és szolgalmi jogi térképek vezetése, karbantartása
2.2. Minőségi -, naprakészségi követelmények és a vállalkozói felelősségre vonatkozó
különleges megkötések:
A vállalkozó által szolgáltatott munkák minőségi követelményeit a mindenkor
érvényes szakmai szabályzatok, vagy a megállapodásokban kikötött kivételes
elvárások szabják meg. A bányatérképek előállítása a 10/2010 KHEM. rendelet
szerint.
2.3. Hites Bányamérő feladatai
Térkép hitelesítése
- A bányatérkép(ek)nek a rendeletben előírt tartalmi és formai vizsgálata
- A tartalmi hitelesség vizsgálata
- Bányakapitánysági határozatok szerint
- Az érintett ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatainak ellenőrzése
- Egyéb hatósági határozatok szerinti tartalmú vizsgálat (környezetvédelmi.
természetvédelmi, vízügyi stb. hatóságok előírásai)
- A térképi tartalom állami topográfiai térképek szerinti ellenőrzése
- Felhasznált állami alappontok hitelességének és a felmérési alappontok
meghatározásának ellenőrzése
- A közvetlen mérések mérési, számítási jegyzőkönyveinek vizsgálata
- Helyszíni bejárás a térkép tartalmi teljességének vizsgálatához
- Helyszíni ellenőrző mérések végzése.
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A hitelesítéssel felvállalt felelősség:
- A bányahatóság előtt
 Biztonságtechnikai szempontból
 Bányatelkek szerkesztési és ábrázolási helyességéért
 A bányatérkép(ek) közhitelességéért.
- A bányaműveléssel érintett idegen tulajdon védelme szempontjából
 A tárgyi ingatlan ill. létesítménye térképi helyességéért a helytelen
ábrázolásból eredő károkért
- A bányavállalkozó előtt
 A helyes térképi ábrázolásért
 A bányavállalkozót terhelő, a bányatérképekre vonatkozó előírások
teljesítéséért
 A bányavállalkozónak nem megfelelő munkával okozott károkért.
3. Birtokjogi feladatok
3.1. Munkafeladatok:
 Időleges mezőgazdasági kivonási munkarészek készítése és engedélyeztetése
 Végleges mezőgazdasági kivonási munkarészek készítése és engedélyeztetése
 Időleges erdészeti kivonási munkarészek készítése és engedélyeztetése
 Végleges erdészeti kivonási munkarészek készítése és engedélyeztetése
 Megosztási változási vázrajzok elkészítése
 Területre lépési tulajdonosi hozzájárulások beszerzése
 Adásvételi szerződések elkészítése, ügyintézése és átvezettetése
 Rekultivációs tervek készítése és engedélyeztetése
 Talajminták vételezése és talajtani szakvélemény elkészítése
 Üzemeltetési bányaszolgalmi jogi munkarészek elkészítése
 Szolgalmi jogi megállapodások megkötése a tulajdonosokkal
 Szolgalmi jog megállapodások átvezettetése a Földhivatalokban
Része a feladatoknak a hatóságoknak és a tulajdonosoknak való pénzbeni kifizetés,
amelyet a Vállalkozó tovább számláz a Megrendelő felé.
4. Rekultiváció feladatai
A rekultivációs feladatok tervezését az MFGT rendeli meg a Vállalkozótól az alábbi módon.
A kútmunkálat után helyszínelést végeznek a Felek képviselői, hogy az egyes kutak esetében
milyen rekultivációs feladatokat kell elvégezni. Felmérik az elvégzendő munkák
nagyságrendjét, anyagmennyiségét.
A felmérés adatait „Felmérési jegyzőkönyv”-ben rögzítik. Feladat a kútkörzetben található
homok fizikai, kémiai jellemzőinek vizsgálata, mely megmutatja a veszélyes hulladékok
mennyiségét. A felmérési jegyzőkönyvben rögzített nagyságú területre rekultivációs tervet
kell készíteni és azt az NTI-vel jóváhagyatni.
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VII. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE
Megjegyzések, tudnivalók:
A részvételi jelentkezésben csatolt dokumentumok eredeti vagy másolati példányban nyújthatók
be a Részvételi Felhívás rendelkezéseinek megfelelően. Ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései alapján –
a kötelezettséget vállaló nyilatkozatok, okiratok és a Kbt. által előírt közjegyzői hitelesítés
kivételével - elfogadja a részvételre jelentkező által az eredeti okiratokról készített
fénymásolatokat (egyszerű másolat), de a fénymásolatokat az 1952. évi III. törvény 196. §-ában
meghatározottakra figyelemmel az „eredetivel megegyezik” szöveg beírásával, a kiállító
aláírásával és az alábbi toldattal kell ellátni: „A hamis igazolás büntetőjogi következményekkel
jár.”
Ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései alapján a kötelezettséget vállaló nyilatkozatok, okiratok,
valamint a Kbt. által előírt közjegyzői hitelesítéssel benyújtandó okiratok esetében kizárólag az
eredeti, illetve közjegyzői hitelesítéssel ellátott okiratokat fogadja el, de a kizáró okokkal
kapcsolatos nyilatkozatok szakmai, illetve gazdasági kamarai hitelesítésével, vagy a jogszabályi
rendelkezés szerinti esetben (Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pont és 56.§ (2) bekezdés) való
benyújtására lehetőség van.
Hamis adatok szolgáltatása, hamis nyilatkozat tétele esetén – függetlenül attól, hogy azt
részvételre jelentkező, 10%-ot meghaladóan bevonni kívánt alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító
szervezet szolgáltatta, tette, vagy nyújtotta be - a részvételi jelentkezés érvénytelennek minősül és
a részvételi jelentkezések értékelésében nem vesz részt.
A becsatolt mellékletekben, dokumentumokban Részvételre jelentkező jogosult megjelölni és
elkülöníteni a Kbt. által meghatározott körben az üzleti titkokat jelentő adatokat, iratokat,
amelyeket Ajánlatkérő bizalmasan kezel.
A részvételi jelentkezésben közölt információk kizárólag ezen
eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.

közbeszerzési

eljárás

A részvételi felhívásban és a dokumentációban előírt igazolások, nyilatkozatok – illetve azok
adattartalmának megfelelő igazolások és nyilatkozatok - csatolása a részvételi jelentkezésben
kötelező. A részvételi jelentkezésben kötelező csatolni a teljesítésre felajánlott eszközök és
személyek ismertetésében felsorolt adatok és állítások alátámasztására, igazolására szolgáló
dokumentumokat is. Az igazolások, nyilatkozatok részvételi jelentkezéshez csatolásának
elmulasztása a részvételi jelentkezés érvénytelenné nyilvánítását és a közbeszerzési eljárásból való
kizárást eredményezheti, amennyiben a hiányosság hiánypótlás keretében nem pótolható!
A felsorolásban szereplő iratok részvételi jelentkezéshez való csatolásának elmulasztása esetén
Ajánlatkérő a pótolható hiányokra hiánypótlást rendel el és csak annak nem, vagy nem megfelelő
teljesítése esetén nyilváníthatja a részvételi jelentkezést erre az okra tekintettel érvénytelennek.
Pótolhatók azok a hiányok, amelyek a részvételi jelentkezésnek a részvételi jelentkezési
határidő lejártakor hatályos tartalmát nem érintik.
Hiánypótlás rendelhető el olyan iratok pótlására is, amelyek szerepelnek a részvételi
jelentkezésben, de a részvételi jelentkezés határideje után, még az eredményhirdetés előtt elvesztik
a jogszabályban, illetve közigazgatási határozatban meghatározott bizonyító erejüket.
Részvételre jelentkezőnek az általa benyújtott dokumentumokat és mellékleteket az alábbi
sorrendben kell összeállítania és nem bontható kötésben összefűznie. (A kötés akkor minősül
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„nem bonthatónak” ha roncsolás nélkül a részvételi jelentkezésből lap nem távolítható el, illetve
abba lap roncsolás nélkül utólag nem beilleszthető.)
Az egyes összetartozó iratokat (részvételre jelentkezők, 10% feletti alvállalkozók azonos iratai)
lehetőség szerint a Részvételre jelentkező irataival egy csoportban – pl. valamennyi referencia
egymás után, más irat közéjük való besorolása nélkül - kell becsatolni a részvételi jelentkezésben.


Tartalomjegyzék (oldalszámozást is magában foglalva),



Felolvasólap (Részvételre jelentkező, valamint közös részvételi jelentkezés esetén a
Részvételre jelentkezők neve, címe),



Részvételi Nyilatkozat, amely nyilatkozatot tartalmaz a részvételi jelentkezésre, részvételi
jelentkezői, illetve 10 % feletti alvállalkozói minőségre vonatkozóan is



Aláírási címpéldány(ok) A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, és az alvállalkozó vonatkozásában a
jelentkezést, a nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát
vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-ában meghatározott ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló
dokumentumot.



Meghatalmazás Részvételre jelentkező képviseletére, a képviselet tartalmának pontos
meghatározásával. (Csak az esetben csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosított személy írja
alá a részvételi jelentkezést, illetve közös részvételi jelentkezés esetén),
Közjegyző vagy gazdasági illetve szakmai kamara által hitelesített Részvételre jelentkezői
nyilatkozat(ok) arról, hogy Részvételre jelentkező nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés f)
és i) pontjainak, illetve a Kbt. 57. § (1) bekezdés a - c) és f) pontjainak hatálya alá. Nem
szükséges a nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása, de a nyilatkozat közjegyzői okiratként
is benyújtható.
Cégszerűen aláírt Részvételre jelentkezői nyilatkozat(ok) arról, hogy Részvételre jelentkező
nem tartozik a Kbt. 56. § (2) bekezdés hatálya alá. Ajánlatkérő a Kbt. 56.§ (2) bekezdéssel
kapcsolatos nyilatkozatot cégszerűen aláírt formában kéri. Nem szükséges a nyilatkozat
közjegyző által hitelesítése, illetve közjegyzői okiratba foglalása, de a nyilatkozat közjegyzői
hitelesítéssel, vagy közjegyzői okiratként is benyújtható.













Cégszerűen aláírt Részvételre Jelentkezői nyilatkozat a kizáró okokról a Kbt. 56 § (1)
bekezdés kc) pont tekintetében. Nem szükséges a nyilatkozat közjegyző által hitelesítése,
illetve közjegyzői okiratba foglalása, de a nyilatkozat közjegyzői hitelesítéssel, vagy
közjegyzői okiratként is benyújtható.
Cégszerűen aláírt Részvételre jelentkezői nyilatkozat(ok) a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint
arról, hogy Részvételre jelentkező teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozója nem tartozik a
Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hatálya alá.
Cégszerűen aláírt Részvételre jelentkezői nyilatkozat(ok) a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint
arról, hogy Részvételre jelentkező Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti kapacitást biztosító
szervezete nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a - c) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok
hatálya alá.
Cégszerűen aláírt Részvételre jelentkezői nyilatkozat(ok) arról, hogy Részvételre jelentkező
Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti kapacitást biztosító szervezete nem tartozik a Kbt. 57. § (1)
bekezdés a - c) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
vagy
Cégszerűen aláírt kapacitást biztosító szervezeti nyilatkozat(ok) arról, hogy Részvételre
jelentkező kapacitást biztosító szervezete nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a - c) és f)
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pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
Cégszerűen aláírt Részvételre jelentkezői nyilatkozat(ok) arról, hogy Részvételre jelentkező
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozója nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a - c) és f)
pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
vagy
Cégszerűen aláírt (nevesített) alvállalkozói nyilatkozat(ok) arról, hogy Részvételre
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozója nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a - c) és f)
pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
Nem magyarországi letelepedési helyű (székhely) részvételre jelentkezőnek, cégszerűen
aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, ha a
letelepedése szerinti országban nincs olyan hatóság, amely a Kbt. 56.§ (1) bekezdése, az 56.§
(2) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) –d) és f) pontjainak megfelelő igazolásokat
állíthat ki.
Nem magyarországi letelepedési helyű (székhely) 10%-ot meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, illetve igénybe venni kívánt kapacitást biztosító szervezetnek
cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá, ha a letelepedése szerinti országban nincs olyan hatóság, amely a Kbt. 56.§ (1) bekezdése
és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) –d) és f) pontjainak megfelelő igazolásokat állíthat ki.



A nem magyarországi letelepedésű Részvételre Jelentkezőnek, a nem magyarországi
letelepedésű 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak illetőleg a
Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozni
kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében
és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) –d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolására
mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki azokat.



Az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (CH bányászat – tárolás - szállítás
– elosztás - feldolgozás - finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi,
kártalanítási és rekultiváció tervezési tevékenység) tárgyban elért nettó árbevételéről
(forgalmáról) szóló nyilatkozat. (Részvétel felhívás III. 2.2.)



A Részvételi Felhívás feladását (2013.12.09) megelőző 3 évben (2010.12.09-2013.12.09.) a
közbeszerzés tárgya szerinti (CH bányászat – tárolás - szállítás – elosztás - feldolgozás finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció
tervezési tevékenység) megfelelő tevékenységre vonatkozó referenciák ismertetése
(referencialista), (Részvétel felhívás III. 2.3. – M1)



A feltüntetett valamennyi referenciáról részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezést
benyújtók és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe kívánt venni
alvállalkozó nyilatkozata.
A referencia nyilatkozatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
 A nettó ellenszolgáltatás forintban kifejezett összege, illetve a korábbi teljesítéssel érintet
CH bányászat – tárolás - szállítás – elosztás - feldolgozás - finomítás területén
bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési
tevékenységre utaló más adat
 a feladat leírása,
 a szerződő partner megnevezése
 a szerződés tárgya,
 a teljesítés ideje,
 a teljesítés helye,
 a szerződést kötő másik fél és kapcsolattartójának megnevezése, címe, telefonszáma.



Részvételre jelentkezői nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdésének d)
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pontja alapján azon szakembereknek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a
szerződés teljesítésébe be kíván vonni. (Részvétel felhívás III. 2.3. – M2)


A részvételi jelentkezésben az alábbi szakemberek bevonásáról kell nyilatkoznia
a) 1 fő hites bányamérő az MBFH nyilvántartásába a 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet szerint
a tevékenység gyakorlására jogosító érvényes bejegyzéssel,
b) 1 fő Talajvédelmi szakértő a 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet alapján a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyilvántartásában érvényes szakértői jogosultsággal
szereplő és legalább 5 év talajvédelemre vonatkozó szakértői gyakorlattal,
c) 1 fő Mezőgazdasági kárszakértő az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 1. sz. melléklet X/1. pont
alapján a NAKVI nyilvántartásában érvényes szakértői jogosultsággal és legalább 5 év
mezőgazdasági kárszakértésre vonatkozó szakértői gyakorlattal,
d) 1 fő Vadkár és erdészeti kárszakértő az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 1. sz. melléklet
XV.3. és XV.4. valamint XVIII.4. pontjai alapján a NAKVI nyilvántartásában érvényes
szakértői jogosultsággal és legalább 5 év vadászati/erdészeti kárszakértői tevékenységre
vonatkozó szakértői gyakorlattal,
e) 1 fő Termőföld, és ingatlan – értékbecslési szakértő az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 1. sz.
melléklet 13. pontja alapján a NAKVI nyilvántartásában érvényes szakértői jogosultsággal
és legalább 5 év Termőföld, és ingatlan – értékbecslői szakértői tevékenységre vonatkozó
gyakorlattal,
f) 1 fő geodéta, földmérői végzettséggel és legalább 5 év földmérői tevékenységre vonatkozó
gyakorlattal,
g) 1 fő geodéta, földmérői végzettséggel, ingatlanrendezői földmérői minősítéssel és legalább
20 db ingatlannal kapcsolatos kisajátítási, vagy ingatlan-nyilvántartási eljárást is
tartalmazó gyakorlattal.
Egy szakember több minőségben is részt vehet az eljárásban.



A megjelölt szakemberekkel kapcsolatban az alábbi dokumentumokat kéri Ajánlatkérő
becsatolni a Részvételi Jelentkezésben
 az M2) a) - e) pontok szerinti szakemberek hatóság által vezetett névjegyzékbe való
bejegyzését, illetve abban szereplést igazoló okiratok egyszerű másolati példánya,
 az M2) f) és g) pont szerinti esetekben a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló
okiratok egyszerű másolati példánya, illetve a szakmai tapasztalatra vonatkozó
részvételre jelentkezői nyilatkozat, valamint aláírt szakmai önéletrajzuk.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a
szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával
igazolandó. Amennyiben valamelyik szakember a szakmagyakorlási jogosultságot
igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja
tekintetében részvételre jelentkező által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban
az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása
nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges
a jelentkezésben feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság
ellenőrizhető.
 A szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen
mód -, s a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot ajánlattevő
más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű
másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. Amennyiben a Kbt. 36. §
(5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel,
úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a
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közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
 Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a
rendelkezésre állásuk tekintetében.
 Részvételre jelentkező köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli.


A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdésének e) pont,
valamint a 289/2011. (XII.22) Korm. rendelet 2§ (5) bekezdés rendelkezéseire tekintettel a
rendelkezésére álló talajvédelmi mintavételre is kiterjedő akkreditációval rendelkező a 2005.
évi LXXVIII. törvény 1. § b) pontja szerint akkreditált vizsgáló szervezet vagy a 2005. évi
LXXVIII. törvény 1. § a) pontja szerint akkreditált laboratórium rendelkezésére állásának
igazolására be kell nyújtania a részvételi jelentkezés részeként megjelölt talajvédelmi
mintavételre is kiterjedő szervezet, vagy a megjelölt laboratórium akkreditációjáról szóló
hivatalos okirat egyszerű másolatát és a rendelkezésre álló berendezések ismertetését. Az
ismertetésnek olyan részletességűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek
való megfelelés egyértelműen megállapítható. (Részvétel felhívás III. 2.3. – M3)



A Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti szervezet Pénzügyi - Gazdasági kezességvállaló
nyilatkozata (Csak ha van ilyen szervezet.)



A Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti szervezet teljesítésbe való bevonásának ismertetése (Csak
ha van ilyen szervezet.)



Közös részvételi jelentkezés esetén a Dokumentáció rendelkezései szerinti okiratok (a
képviselő cég meghatalmazása és a közös részvételre jelentkezők egymás közötti
megállapodása)



Összeférhetetlenségi nyilatkozat,



Kkvt. Nyilatkozat,



Nyilatkozat az ajánlattételi határidőről

Budapest, 2013. december

Magyar Földgáztároló
Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Ajánlatkérő
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VIII. IRATMINTÁK

1.

FELOLVASÓLAP

2.

RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐI NYILATKOZAT

3.
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A)-C) ÉS F) PONTJA ALAPJÁN
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6.
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NYILATKOZAT A KBT. 57. § (1) BEKEZDÉS ALAPJÁN ALVÁLLALKOZÓKÉNT BEVONNI
KÍVÁNT SZERVEZETEKRŐL

9.

ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT A KBT. 57. § (1) BEKEZDÉSRŐL

10. NYILATKOZAT A
SZERVEZETEKRŐL

KBT.

KBT.

56.

57.

§

§

(1)

(1)

BEKEZDÉS

ALAPJÁN

BEKEZDÉS

ALAPJÁN

KAPACITÁS

KAPACITÁS

BIZTOSÍTÓ

BIZTOSÍTÓ

11. KAPACITÁS BIZTOSÍTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA A KBT. 57. § (1) BEKEZDÉSRŐL
12. NEM MAGYARORSZÁGI SZÉKHELYŰ VÁLLALKOZÁS NYILATKOZATA
13. NEM MAGYARORSZÁGI SZÉKHELYŰ VÁLLALKOZÁS NYILATKOZATA
14. KÖZÖS RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐK NYILATKOZATA
15. MEGHATALMAZÁS
16. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ
NYILATKOZAT
MŰSZAKI,
SZAKMAI
FELTÉTELEKRŐL
RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ ÉS KBT. 55.§ (5) BEKEZDÉSE SZERINTI SZERVEZET RÉSZÉRŐL
17. KEZESSÉGVÁLLALLÓ NYILATKOZAT PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI FELTÉTELEKHEZ KBT. 55.§ (5)
BEKEZDÉSE SZERINTI SZERVEZET RÉSZÉRŐL
18. NYILATKOZAT AZ ELŐZŐ HÁROM ÜZLETI ÉV KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI NETTÓ
ÁRBEVÉTELÉRŐL
19. REFERENCIA NYILATKOZAT
20. REFERENCIALISTA
21. NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREKRŐL
22. NYILATKOZAT A RÉSZVÉTELRE
RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

JELENTKEZŐ

23. NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL
24. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT
25. A KKVT. SZERINTI BESOROLÁSRÓL
26. NYILATKOZAT AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐRŐL
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„Bányamérés, birtokjog”

FELOLVASÓLAP
A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István
tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési
szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra” tárgyú
közbeszerzési eljárása során az eljárásban az alábbi részvételi jelentkezést nyújtjuk be.
Részvételre jelentkező neve: .......................................................
székhelye:

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

A Részvételi Felhívás és Dokumentáció átvizsgálása és értelmezése után az azokban foglalt
részletes feltételeket megértettük és elfogadjuk.

…………………………, 2013. …………………………hó……nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
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RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐI NYILATKOZAT
Alulírott.………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........
........................... (székhely: ...................................…….......................................) cégjegyzésre
jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051
Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárása során
az alábbi nyilatkozatot teszem:
1.

Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás részvételi dokumentációjának feltételeit. A részvételi dokumentációban
ismertetett feltételek szerint részt kívánok venni a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi,
talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a
szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárásban.

2.

A dokumentációban kért és az általam benyújtott dokumentumok valós információkat
tartalmaznak.

3.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk részvételi jelentkezésünkben, ami
ellentétben van a részvételi dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor a
részvételi jelentkezésünk érvénytelen.

4.

Elfogadjuk, hogy részvételre jelentkezésünket érvénytelennek nyilvánítják, ha olyan
szakértőket javasolunk, akik részt vettek jelen közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy más
szakaszában, vagy ilyen személyt vagy szervezetet alkalmaztunk tanácsadóként részvételi
jelentkezésünk elkészítésekor, továbbá amennyiben akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal
vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt.-ban részletezett
körülmények.

5.

Tudatában vagyunk annak, hogy közös részvételi jelentkezés esetén a közösen részvételi
jelentkezést benyújtók személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak
alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös
részvételi jelentkezést benyújtók egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind
az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

6.

Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben harmadik személlyel (személy
meghatározása nélkül) szerződést kötünk (munkarész megadása):
[Részvételre jelentkező tölti ki!]
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szervezet

7.

„Bányamérés, birtokjog”

igénybevétel módja

Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk
igénybe venni:
[Részvételre jelentkező tölti ki!]
10% feletti alvállalkozó

%-os mérték

ellátott feladat

8. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés alapján, hogy a szerződés teljesítése során más
szervezet erőforrásaira támaszkodunk / nem támaszkodunk.3
[Részvételre jelentkező tölti ki!]
szervezet

igénybevétel módja

Alulírott kijelentem, hogy a jelen összefűzött …………..… számozott oldalt tartalmazó részvételi
jelentkezés tartalmát ismerem, azzal egyetértek és igazolom, hogy az abban foglalt bármely
nyilatkozat, adat, információ a valóságnak megfelel.

………………………, 2013 ……………………….hó……nap
………..…………...…………….
cégszerű aláírás
Megjegyzés: Közös részvételi jelentkezés esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi részvételre
jelentkező azonos tartalommal köteles aláírni.

3

A megfelelő részt kell beírni.
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NYILATKOZAT
A KBT. 56. § (1) BEKEZDÉS F) ÉS I) PONTJAINAK, VALAMINT
AZ 57.§ (1) BEKEZDÉS A)-C) ÉS F) PONTJA ALAPJÁN
Alulírott.………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........
........................... (székhely: ...................................…….......................................) cégjegyzésre
jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051
Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy az általam képviselt cég amely a közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkezőként vesz részt – esetében a Kbt. 56 § (1)
bekezdés f) és i) pontjában, valamint az 57.§ (1) bekezdés a)-c) és f) pontjaiban meghatározott
alábbi feltételek:
56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az
eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam
végéig;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban
az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható
közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen
határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést
kötő fél a részére határidőben fizetett;
57. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági
ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben
meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt
jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön
jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző
cselekedetet követett el.

nem állnak fenn.
………………………, 2013 ……………………….hó……nap.
………..…………...…………….
cégszerű aláírás
(közjegyzői/kamarai
hitelesítés)
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NYILATKOZAT
A KIZÁRÓ OKOKRÓL A KBT. 56.§ (1) BEKEZDÉS KC) PONT
TEKINTETÉBEN
Alulírott.………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........
........................... (székhely: ...................................…….......................................) cégjegyzésre
jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051
Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy a Kbt. 56 § (1) bekezdés kc)
pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy
a) cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén*
A pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3 § r) pontja szerint a tényleges
tulajdonosok neve és állandó lakhelye az alábbi:*
Név:
Állandó lakhely:
Név:
Állandó lakhely:
vagy:
b) cégünk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek*

………………………, 2013 ……………………….hó……nap
………..…………...…………….
cégszerű aláírás

*Kérjük a megfelelőt aláhúzással, vagy a nem megfelelőt áthúzással jelölni, vagy csupán a megfelelőt
tartalmazó nyilatkozatot csatolni.
Közös részvételre jelentkezés esetén minden közös részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell.
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NYILATKOZAT
A KBT. 56. § (2) BEKEZDÉS ALAPJÁN
Alulírott.………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........
........................... (székhely: ...................................…….......................................) cégjegyzésre
jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051
Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy az általam képviselt cég amely a közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkezőként vesz részt – esetében a Kbt. 56 § (2)
bekezdésben meghatározott alábbi feltételek:
56. § (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira
vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

nem állnak fenn.
………………………, 2013 ……………………….hó……nap.
………..…………...…………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
A KBT. 56. § (1) BEKEZDÉS ALAPJÁN ALVÁLLALKOZÓKRÓL
Alulírott.………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........
........................... (székhely: ...................................…….......................................) cégjegyzésre
jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051
Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy részvételre jelentkezésünkben
a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozók esetében a Kbt. 56 § (1) bekezdésében
meghatározott alábbi feltételek:
56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy
az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti
hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt
követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b),
vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a
letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget,
kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az
eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam
végéig;
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti
bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek
pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy
pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban
az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható
közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen
határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést
kötő fél a részére határidőben fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy
hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban
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kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe
véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a
feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja
teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott
jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa
nem megismerhető.

nem állnak fenn.
………………………, 2013 ……………………….hó……nap.
………..…………...…………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
A KBT. 56. § (1) BEKEZDÉS ALAPJÁN KAPACITÁS BIZTOSÍTÓ
SZERVEZETEKRŐL
Alulírott.………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........
........................... (székhely: ...................................…….......................................) cégjegyzésre
jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051
Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy részvételre jelentkezésünkben
a Kbt. 55 § (5) bekezdése szerinti kapacitás biztosító szervezetek esetében a Kbt. 56 § (1)
bekezdésében meghatározott alábbi feltételek:
56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy
az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti
hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt
követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b),
vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a
letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget,
kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az
eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam
végéig;
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti
bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek
pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy
pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban
az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható
közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen
határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést
kötő fél a részére határidőben fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy
hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
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kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe
véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a
feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja
teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott
jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa
nem megismerhető.

nem állnak fenn.
………………………, 2013 ……………………….hó……nap.
………..…………...…………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
A KBT. 57. § (1) BEKEZDÉS ALAPJÁN ALVÁLLALKOZÓKÉNT
BEVONNI KÍVÁNT SZERVEZETEKRŐL
Alulírott.………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........
........................... (székhely: ...................................…….......................................) cégjegyzésre
jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051
Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy részvételre jelentkezésünkben
alvállalkozóként bevonni kívánt szervezetek esetében a Kbt. 57 § (1) bekezdésé a)-d) és f)
pontjaiban meghatározott alábbi feltételek:
57. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági
ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben
meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt
jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön
jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző
cselekedetet követett el.

nem állnak fenn.
………………………, 2013 ……………………….hó……nap.
………..…………...…………….
cégszerű aláírás
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ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT
A KBT. 57. § (1) BEKEZDÉSRŐL
Alulírott.………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........
........................... (székhely: ...................................…….......................................) cégjegyzésre
jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051
Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra”
tárgyú
közbeszerzési
eljárása
során
kijelentem,
hogy
a(z)
……………………….…………….........
(székhely:
...................................…….......................................)
részvételre
jelentkező
részvételi
jelentkezésében alvállalkozóként bevonni kívánt szervezetként szervezetünk esetében a Kbt. 57 §
(1) bekezdésé a)-c) és f) pontjaiban meghatározott alábbi feltételek:
57. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági
ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben
meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt
jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön
jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző
cselekedetet követett el.

nem állnak fenn.
………………………, 2013 ……………………….hó……nap.
………..…………...…………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
A KBT. 57. § (1) BEKEZDÉS ALAPJÁN KAPACITÁS BIZTOSÍTÓ
SZERVEZETEKRŐL
Alulírott.………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........
........................... (székhely: ...................................…….......................................) cégjegyzésre
jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051
Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy részvételre jelentkezésünkben
a Kbt. 55 § (5) bekezdése szerinti kapacitás biztosító szervezetek esetében a Kbt. 57 § (1)
bekezdésé a)-d) és f) pontjaiban bekezdésében meghatározott alábbi feltételek:
57. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági
ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben
meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt
jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön
jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző
cselekedetet követett el.

nem állnak fenn.
………………………, 2013 ……………………….hó……nap.
………..…………...…………….
cégszerű aláírás
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KAPACITÁS BIZTOSÍTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA
A KBT. 57. § (1) BEKEZDÉSRŐL
Alulírott.………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........
........................... (székhely: ...................................…….......................................) cégjegyzésre
jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051
Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra”
tárgyú
közbeszerzési
eljárása
során
kijelentem,
hogy
a(z)
……………………….…………….........
(székhely:
...................................…….......................................)
részvételre
jelentkező
részvételi
jelentkezésében kapacitást biztosító szervezetként részvevő cégünk esetében a Kbt. 57 § (1)
bekezdésé a)-c) és f) pontjaiban meghatározott alábbi feltételek:
57. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági
ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben
meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt
jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön
jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző
cselekedetet követett el.

nem állnak fenn.
………………………, 2013 ……………………….hó……nap.
………..…………...…………….
cégszerű aláírás
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NEM MAGYARORSZÁGI SZÉKHELYŰ VÁLLALKOZÁS
NYILATKOZATA
A KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁGOKRÓL
Alulírott

………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........

........................... (székhely: .................................. …….......................................) részvételre
jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselője – a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi,
talajvédelmi,

kártalanítási

és

rekultiváció

tervezési

szolgáltatás

beszerzése

a

szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem,
hogy letelepedési hely szerinti országunkban az alábbi hatóságok állítanak ki a Kbt. 56 § (1)
bekezdésében, a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében, valamint az 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban
meghatározott alábbi feltételek szerinti igazolást:
Kbt. 56 § (1) a) végelszámolás alatt áll, vagy
vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási
eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló
helyzetben van;

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását

b) tevékenységét felfüggesztette
tevékenységét felfüggesztették;

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását
Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását

vagy

akinek

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével
kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény
5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság
jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy
ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló
okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől
jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy
társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a
letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő
székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és
ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat
szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen
megállapított időtartam végéig;

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását
Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását
Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását
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h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti
bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés,
hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai
közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy
pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII.
Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények,
bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés,
hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás
bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló
bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010.
szeptember 15-ét követően kötött szerződésével
kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy
részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és
végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó
részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési
határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben
fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a
verseny tisztaságát veszélyezteti;

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike
megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló
egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban
megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre
kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett
adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő
az adott országból származó belföldi forrású jövedelme
után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a
gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett
fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési
szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek
minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság,
amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonosa nem megismerhető.

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását

Kbt. 56 § (2) amely szervezetben közvetetten vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását
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meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több,
mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal
rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor
az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell
az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően
alkalmazni.
Kbt. 57 § (1) a) gazdasági vagy szakmai
tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben
meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított
jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről
szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem
régebben meghozott - jogerős és végrehajtható
versenyfelügyeleti
határozatban
vagy
a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést
követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az
ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság
vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen
megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt
szerződéses kötelezettségének megszegését két éven
belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat
megállapította
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában
nincs bejegyezve;
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban
meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön
jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai
eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba
ütköző cselekedetet követett el.

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását
Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását
Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását
Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását

……………, 2013………………..hó…….nap
………..…………...…………….
a részvételre jelentkező cégszerű aláírása
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NEM MAGYARORSZÁGI SZÉKHELYŰ VÁLLALKOZÁS
NYILATKOZATA
A KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁGOKRÓL
Alulírott

………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........

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

(székhely:

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

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

alvállalkozó/kapacitás biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője – a Magyar
Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.)
„Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatás

beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárása
során kijelentem, hogy letelepedési hely szerinti országunkban az alábbi hatóságok állítanak ki a
Kbt. 56 § (1) bekezdésében, valamint az 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott alábbi
feltételek szerinti igazolást:
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában
csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást
jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban,
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását

b) tevékenységét felfüggesztette
tevékenységét felfüggesztették;

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását
Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását

vagy

akinek

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével
kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény
5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság
jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy
ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló
okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől
jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy
társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a
letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő
székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és
ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat
szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen
megállapított időtartam végéig;
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását
Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását
Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását
Van ilyen hatóság:
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Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti
bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés,
hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai
közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy
pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII.
Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények,
bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés,
hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás
bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló
bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010.
szeptember 15-ét követően kötött szerződésével
kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy
részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és
végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó
részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési
határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben
fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a
verseny tisztaságát veszélyezteti;

Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike
megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló
egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban
megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre
kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett
adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő
az adott országból származó belföldi forrású jövedelme
után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a
gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett
fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési
szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek
minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság,
amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonosa nem megismerhető.
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével
kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést
követett el;

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről
szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását
Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
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régebben meghozott - jogerős és végrehajtható
versenyfelügyeleti
határozatban
vagy
a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést
követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az
ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság
vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen
megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt
szerződéses kötelezettségének megszegését két éven
belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat
megállapította
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában
nincs bejegyezve;
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban
meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön
jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai
eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba
ütköző cselekedetet követett el.

„Bányamérés, birtokjog”

igazolni az ok fenn nem állását

Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását
Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását
Van ilyen hatóság:
Neve……………………………………….
Nincs ilyen hatóság – nyilatkozattétellel szükséges
igazolni az ok fenn nem állását

……………, 2013………………..hó…….nap
………..…………...…………….
alvállalkozó/kapacitás biztosító szervezet
cégszerű aláírása
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KÖZÖS RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐK NYILATKOZATA
A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István
tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési
szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra”.” tárgyú
közbeszerzési eljárásában a következő nyilatkozatot tesszük.
A

fent

megnevezett

közbeszerzési

……….……………………………………………

eljárásban
(székhely:

való

részvételre

a(z)

……...……………….………

…………………..), valamint a(z) ………………………………….……………… (székhely:
…………………… …………………………………..) közös részvételi jelentkezést nyújtunk be.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös részvételre jelentkezők képviseletére, a
nevükben történő eljárásra, ideértve a szerződés megkötését és a szerződés teljesítése során
szükséges képviseletet is a ……………………………………………………. teljes joggal
jogosult.

Egymás

közötti

és

külső

jogviszonyunkra

a

Magyar

Köztársaság Polgári

Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 337. §-ában és 338. §-ában foglaltak irányadóak.
Ezúton nyilatkozunk, hogy a közbeszerzési eljárásra benyújtott Részvételi Jelentkezésünkben
foglalt tevékenységekkel kapcsolatban korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalunk.

………………………., 2013. …………………….hó…….nap

…………….………………………..

…………………………………….

közös részvételre jelentkező

közös részvételre jelentkező

cégszerű aláírása

cégszerű aláírás
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MEGHATALMAZÁS

..........................................................................................
(………………………………………………………)
jogosult

képviselője

meghatalmazom

mint
Részvételre

jelentkező

cégjegyzésre

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

a

........................................................ dolgozóját a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi,
talajvédelmi,

kártalanítási

és

rekultiváció

tervezési

szolgáltatás

beszerzése

a

szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárásban való
képviseletemre és az részvételi jelentkezés részét képező iratok aláírására.

A meghatalmazás kiterjed Részvételre jelentkező nevében történő bárminemű információk
megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására, továbbá a szerződés
megkötésére melyet Részvételre jelentkező a meghatalmazás aláírásával magára nézve
kötelezőnek ismer el.

…………………………, 2013. ………………………hó ……nap

…………………………………………
Meghatalmazó
cégszerű aláírása

…………………………………………
Meghatalmazott
aláírása

Megjegyzés:
Közös részvételi jelentkezés esetén minden Részvételre jelentkezőnek cégszerűen kell aláírni!
Ha a részvételi jelentkezésnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell!

63/76

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

„Bányamérés, birtokjog”

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT
MŰSZAKI, SZAKMAI FELTÉTELEKRŐL
RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ ÉS KBT. 55.§ (5) BEKEZDÉSE
SZERINTI SZERVEZET RÉSZÉRŐL
Alulírott

………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........

........................... (székhely: .................................. …….......................................) részvételre
jelentkező szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője – a Magyar Földgáztároló Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi,
talajvédelmi,

kártalanítási

és

rekultiváció

tervezési

szolgáltatás

beszerzése

a

szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem,
hogy benyújtott részvételi jelentkezésünkben a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki,
szakmai feltételeket az 55.§ (6) bekezdés b) pontjának megfelelően biztosítjuk.

Ennek keretében kijelentjük, hogy a ……………………….……………......... (székhely:
.........................................................................) Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti szervezetet a
szerződés teljesítése során szakmai tanácsadóként bevonjuk a Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti
szervezetet alábbi nyilatkozatának megfelelően, mely lehetővé teszi szakmai tapasztalataik
felhasználását a szerződés teljesítése során

…………………………………………….........
részvételre jelentkező
cégszerű aláírása

Alulírott

………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........

........................... (székhely: .................................. …….......................................) Kbt. 55.§ (3)
bekezdés szerinti szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője – a Magyar Földgáztároló
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési
birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a
szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem,
hogy a ……………………….…………….................................. (székhely: ..................................
…….......................................) részvételre jelentkező által benyújtott részvételi jelentkezésben a
szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai feltételeket a fenti nyilatkozatnak
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megfelelően biztosítjuk.
Ennek keretében a Kbt. 55.§ (6) bekezdés b) pontjának megfelelően a részvételre jelentkező a
szerződés teljesítése során szervezetünket szakmai tanácsadóként bevonja, ez a részvételre
jelentkező mellékelt nyilatkozatának megfelelően lehetővé teszi szakmai tapasztalataink
felhasználását a szerződés teljesítése során

……………….., 2013. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti szervezet
cégszerű aláírása
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KEZESSÉGVÁLLALLÓ NYILATKOZAT PÉNZÜGYI,
GAZDASÁGI FELTÉTELEKHEZ
KBT. 55.§ (5) BEKEZDÉSE SZERINTI SZERVEZET RÉSZÉRŐL

Alulírott

………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........

........................... (székhely: .................................. …….......................................) Kbt. 55.§ (5)
bekezdés szerinti szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője – a Magyar Földgáztároló
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési
birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a
szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem,
hogy a ……………………….……………......... ........................... (székhely: ..................................
…….......................................) részvételre jelentkező által benyújtott részvételi jelentkezésben a
szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi- gazdasági feltételt biztosítjuk.

Ennek megfelelően a Kbt. 55.§ (6) bekezdés c) pontjának megfelelően visszavonhatatlan
nyilatkozatot teszünk, mely alapján a Ptk. 274. § (1) bekezdése szerinti sortartó kezességet
vállalunk

a

……………………….…………….........

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

(székhely:

.................................. …….......................................) részvételre jelentkező nyertessége esetén a
szerződés teljesítése során az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért minden olyan kár megtérítésére, amely más
biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

……………….., 2013. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti szervezet
cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT
AZ ELŐZŐ HÁROM ÜZLETI ÉV KÖZBESZERZÉS TÁRGYA
SZERINTI NETTÓ ÁRBEVÉTELÉRŐL
Alulírott ……………………………., mint a(z) ……………………… (cégnév, székhely)
cégjegyzésre jogosult képviselője – a Részvételi Felhívásban és a Dokumentációban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése
után kijelentem, hogy a(z)
…………………………………………, Részvételre Jelentkező/Közös részvételre jelentkező
…………………………………….……………………………., Alvállalkozó
előző három üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (CH bányászat – tárolás - szállítás – elosztás
-feldolgozás - finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési tevékenység végzése) nettó árbevétele a következőképpen alakult:
(ezer forintban)
Év

Közbeszerzés tárgya szerinti
nettó árbevétel

ÖSSZESEN
Jelen nyilatkozatot a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051
Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra” megnevezésű közbeszerzési eljárásban, a Részvételi Jelentkezés részeként teszem.

……………….., 2013. ……………………hó……..nap
…………………………………………….........
Részvételre Jelentkező(k) / Alvállalkozó
cégszerű aláírása
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REFERENCIA NYILATKOZAT
Alulírott

………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........

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

(székhely:

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

cégjegyzésre

jogosult képviselője a (………………………………………továbbiakban: referencia) -val
kapcsolatban a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest,
Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció
tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra” tárgyú
közbeszerzési eljárásában az alábbi nyilatkozatot teszem.
A referencia teljesítőjének neve, székhelye:……………………………………………………
A referencia tárgya: ..............................................................................................................................
A referencia CH bányászat – tárolás - szállítás – elosztás -feldolgozás - finomítás területén
bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési tevékenységre
vonatkozik e?

IGEN/NEM

A referencia CH bányászat – tárolás - szállítás – elosztás - feldolgozás - finomítás területén
bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési tevékenység
végzéséből származó ………………………….…….db különböző ingatlanra vonatkozik.
A referencia megvalósításának ellenszolgáltatása (összeg): ................................................................
A referencia megvalósításának helye: ..................................................................................................
A referencia megvalósításának (teljesítés) ideje: .................................................................................
A referencia megvalósítása szerződésszerű volt-e: ..............................................................................
A referencia megvalósításával, teljesítéssel kapcsolatban van-e jogvita folyamatban: .......................
A referenciával kapcsolatban további felvilágosítást adó neve: ..........................................................
A referenciával kapcsolatban további felvilágosítást adó telefonszáma:.............................................

………………, 2013. ………………..hó…….nap
………..…………...…………….
cégszerű aláírás
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REFERENCIALISTA
A FELHÍVÁS FELADÁSÁTÓL VISSZAFELÉ SZÁMÍTOTT MEGELŐZŐ 3 ÉV (2010.12.09.-2013.12.09.) LEGJELENTŐSEBB, AZ ELJÁRÁS
TÁRGYÁNAK MEGFELELŐ REFERENCIÁINK:

A szerződés tárgya

Nettó
ellenszolgáltatás
összege

Teljesítés ideje

Szállított villamos
energia
mennyisége

Teljesítés helye

Részvételre
jelentkező
részvételi
aránya és saját
teljesítésének
ellenértéke

A szerződést kötő másik fél és
kapcsolattartójának megnevezése, címe,
telefonszáma

Dátum: …………………………, 2013. ………………………………hó………..nap
…………………………………………
cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT A
TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREKRŐL
Alulírott

………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........

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

(székhely:

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

cégjegyzésre

jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051
Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárásában az alábbi területen szerzett szakmai gyakorlattal
rendelkező szakembereket kívánom igénybe venni a szerződés teljesítése során.

Jelen projektben ellátott feladat

A teljesítésbe bevonni
kívánt szakember neve

1 fő hites bányamérő az MBFH
nyilvántartásába a 12/2010. (III. 4.)
KHEM rendelet szerint a tevékenység
gyakorlására
jogosító
érvényes
bejegyzéssel
1 fő Talajvédelmi szakértő a 181/2009.
(XII. 30.) FVM rendelet alapján a
Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal nyilvántartásában érvényes
szakértői jogosultsággal szereplő és
legalább 5 év talajvédelemre vonatkozó
szakértői gyakorlattal
1 fő Mezőgazdasági kárszakértő az
1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 1. sz.
melléklet X/1. pont alapján a NAKVI
nyilvántartásában érvényes szakértői
jogosultsággal és legalább 5 év
mezőgazdasági
kárszakértésre
vonatkozó szakértői gyakorlattal
1 fő Vadkár és erdészeti kárszakértő az
1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 1. sz.
melléklet XV.3. és XV.4. valamint
XVIII.4. pontjai alapján a NAKVI
nyilvántartásában érvényes szakértői
jogosultsággal és legalább 5 év
vadászati/erdészeti
kárszakértői
tevékenységre vonatkozó szakértői
gyakorlattal
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1 fő Termőföld, és ingatlan –
értékbecslési szakértő az 1/2010. (I. 14.)
FVM rendelet 1. sz. melléklet 13. pontja
alapján a NAKVI nyilvántartásában
érvényes szakértői jogosultsággal és
legalább 5 év Termőföld, és ingatlan –
értékbecslői szakértői tevékenységre
vonatkozó gyakorlattal
1 fő geodéta, földmérői végzettséggel
és
legalább
5
év
földmérői
tevékenységre vonatkozó gyakorlattal
1 fő geodéta, földmérői végzettséggel,
ingatlanrendezői földmérői minősítéssel
és legalább 20 db ingatlannal
kapcsolatos kisajátítási, vagy ingatlannyilvántartási eljárást is tartalmazó
gyakorlattal

………………, 2013. ………………..hó…….nap
………..…………...…………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ ÁLTAL MEGJELÖLT
SZEMÉLYZET RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatás
beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… részvételre jelentkező által
megjelölt ……………………………… szakember4 kijelentem, hogy részt veszek a fent említett
közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok
dolgozni és dolgozni kívánok a tervezett időszak(ok)ban:

Mettől5

Meddig

[időszak kezdete]

[időszak vége]

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályoznák.

Kelt:

………………………………
aláírás

4
5

Az ajánlatban megjelölt valamennyi a teljesítésbe bevonni kívántnak alá kell írnia.
Indokolt esetben több időszak is megjelölhető.
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NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL

Alulírott

………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........

........................... (székhely: .................................. …….......................................) részvételre
jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi,
talajvédelmi,

kártalanítási

és

rekultiváció

tervezési

szolgáltatás

beszerzése

a

szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom,
hogy az általunk benyújtott részvételi jelentkezés üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra
hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.

Az üzleti titok a részvételre jelentkezés alábbi oldalain található:

______________
______________
______________

……………….., 2013. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
Részvételre Jelentkező(k) / Alvállalkozó(k)
cégszerű aláírása
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott ………………………….. mint a ……………………….. (székhely) cégjegyzésre
jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051
Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves
időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy Cégünk, illetve általunk a
munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók erőforrás szervezetek, személyek -,
valamint azok vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik semmilyen minőségben sem vettek részt
a közbeszerzési eljárás előkészítésében, illetve lefolytatásában és ennek alapján részünkről nincs
az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményező körülmény. Tehát Cégünkkel,
valamint a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozóinkkal, erőforrás szervezetekkel, személyekkel
szemben a közbeszerzési eljárás során a Kbt. 24. §. szerinti összeférhetetlenség egyetlen esete
sem áll fenn.
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben Ajánlatkérő tudomására jut Cégünk, illetve általunk a
munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók erőforrás szervezetek, személyek -,
valamint azok vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik tekintetében a Kbt. 24.§-a szerinti
összeférhetetlenség fennállása, jogában áll ajánlatunkat érvénytelenné nyilvánítani.

…………………………, 2013. …………………………………hó ..…nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
A KKVT. SZERINTI BESOROLÁSRÓL
Alulírott .........................................., mint a(z) ............................................................ (megnevezés,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 2-3. §-ai értelmében
vállalkozásunk
□ mikrovállalkozás

□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.
……………….., 2013. ……………………hó……..nap
…………………………………………….........
Részvételre Jelentkező(k)
cégszerű aláírása

/A kis- és középvállalkozások meghatározása
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43
millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett
tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott
befektetők részesedése esetében./
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NYILATKOZAT AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐRŐL

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

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

részvételre

jelentkező

cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1051 Budapest, Széchenyi István tér 7.-8.) „Bányamérési birtokjogi, talajvédelmi,
kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3
éves időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárása során az ajánlattételi határidő 10 naptári
napban való meghatározását

elfogadom

nem fogadom el

Számunkra a 10 naptári napos ajánlattételi határidő nem elfogadható, kérjük a legalább
……………napos ajánlattételi határidő biztosítását.

……………….., 2013. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
Részvételre Jelentkező(k)
cégszerű aláírása
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