2.2, szAmt mell6klet
FELOLVAS6LAP

(kiiziis aj5nlatt6tel eset6n)
1. AjSnlattev6i konzorcium
N6v:

Szdkhelv:
Telefon:
Fax:

E-mail:
Tagok adatai (ndv, sz6khely):
Tagok adatai (n6v, sz6khely):

2. Ajiinlatk6r6: Viic V5ros Onkorm6nyzata

3. AjSnlatt6tel tArgya: -Ftildgiiz beszerz6se V5c V5ros OnkormSnyzata r€sz€re
2O16.-2Oa7. giz€vre vonatkoz6a n "

Nett6 aj5nlati 5r (HUF)

a

nett6 .......v- HUF/GJ, azaz netto
HUF/G'2

Keltez6s (helyseg, €v, h6nap, nap)

(cegjegyzdsre jogosult vagy szaMlyszerfi en
meghablmazotr k6pvisel6 aliiir"Ssa)

2

A kiizbeszenesi dokumentumok mell€ldetekent rendelkez6sre bocs6jtou .B Melldklet 2016" tabl6zatban kiadod6
PG 6rt€ke.

3. sz. mell6klet
AJANLATI NYILATKOZAT3
Alulirott
(ajiin lattev6 sz6khelye),

azon resze, amellyel iisszefiigg6sben szerz6A6st fogftittni

Kbt 66. s (6) bekezd6s b) pontja arapjdn, hogy a szez6dds teljesit6sdhez a
1. pontban meghatSrozott kozbeszerz6si r6szek eset6ben ai ajdnrat benyrijtasakor ismert

Nyilatkozom a

alv6llalkoz6kat veszem ig6nybe:

Alv5llalkozri neve, cime

A k6zbeszerzds azon r6sz-, -mEllfr.
iisszefiigg6sben szerz6d6st fog k6lni

Nyilatkozom. a
g
.5b!. q5. (7) beke-zddse atapj6n, hogy
szervezet(ek)et kiv5njuk ig6nybe vennis:

Kapacitist rendelkez6sre
bocsiit6 szervezet (nev, cim)

az al6bbi kapacitdst nydjt6

Az alkalmass5gi felt6tel, amelynek
igazol6sahoz a kapacitSst nyfjt6 szewezet
er6forr5s5ra t5maszkodik (a felhiv6s
vonatkoz6 pontj5nak megjel6l6se)

A Kbt. 66. g (2) 6s (4)

bekezd6sei atapjdn nyilatkozom, hogy ajdnlatunk az etciz6ekben
meghatarozott - dltalunk teljes kdrfien megismert - dokumentumtkon alapszik.

3 Kdzds

aj6nlatt€tel eseten, kiildn-k0lon szriksdges beny[jtani, aj6nlattev6nk6nt.

a

Amennyiben nem kivin igdnybe venni,

s

Amennyiben nem kiv6n igdnybe venni, rigy irja be, hogy.Nem kivAn ig6nybe venni"

[gy irja be, hogy,.Nem hvin

igdnybe venni.

tf

al'*,"6

"n"f:tifft:::*
"a)s, ".af,:"44
-"a

r|?uFoo

A szerz6ddstervezetben rcigzitefr, a targyi feladat ell6t6#hoz sz0ks6ges kcltelezetts6geinket
maradeldalanul teuesiqrik a Felolvasolapon rogzitett 5r alkalmazasiral. Nyilatkozunk, hogy
aj5nlatunkat az ajiinlati kot6frseg beiilltat kdvet6en az eljiinist megindito felhlvdsban megjelolt
id6pontig fenntaAjuk.
Nyilatkozom, hogy nyeftessdgrink esetdn a jelen kozbeszez6si dokumentumok melldklet€t
k6pez6 szez6d6stervezet megk6t6s€t vdllaljuk 6s azt a vez6d6sben foghlt a feltetelekkel
teljesi9i.ik.

Nyilatkozom toviibbS, hoSy vSllalkoziisunk

tr a
o

kis- 6s

k6z6pvSllalkoziisokr6l, fejl6desiik Uimogatiisiirol
.._...._.....-viillalkozasnak6 min6stil

nem tartozik
hat6lya

sz6l6 t6rv6ny szerint

/

a kis- €s k6zdpvSllalkoziisokrol. fejl6desiik 6moga6sir6l

szdl6 6rv6ny

a167.

Keltezes (helyseg. 6v. h6nap, nap)

(cegjegyzesre jogosult ragy szaMlyszerijen
meghatalmazott k6pvisel6 alSiftisa)
6 mike'., ks- vagy kdzepvSllalkoziis.
a 2004. dvi )OOGV. tdrGny megha6roziisai szerint
jogszabSly rendelkezdseinek bnulm6nyoz6cit kdvet6en k6rjuk megadli.
7 A nem alkalmazand6
szcvegreszt k6rjijk t6rdlni.

-

a megfetel6 v6taet a

4. sz. mell6klet
NYILATKOZAT A KBT, 67. S

(4)

BEKEZD€SE VONATKOZ^SABANs

.............
....... (aj;intatev6 mqnevezdse)
. mint a
.. (ajiinlattev6 szdkhetye)
.. (Aj;ntattev6t nyitv;inbrki
cqbin5sdg neve)
(Ajilntattev6 cqjegpdksziina) nev6ben
k6telezetts6gvdllafiism jogosult
(tisztsq nqiet66se), vic v6ros Onkormiinyzata

Alulirott

5ltal -Fiildg6z beszerz6se v5c Viiros 6nkorm5nyzata r6sz6re a 2ok6.-zol7, giz6vre
vonatkoz6an" tdrgyban meginditott k6zbeszezdsi eljdr5ssal 6sszeftiggesben nyilatkozom:
Cegiink, mint aj;inlattev6 a szen:(fi& teljesit6sehez nem vesz ig6nybe a Kbt. 62. S (1)-(2)
bekezdes6ben foglalt kiziir6 okok hatalya al5 exi alv6llalkoz6t/alvSllalkoz6kat, illetve nem vesz
ig6nybe a fenti kizi6 okok hat5lya al6 sfr az alkalmassag igazolSsara igdnybe vett mds
szervezetevszervezeteket.

Keltez6s (helyseg, €v, h6nap, nap)

(cegjegryzesre jogosult vagy szabSlyszer0en
meghatalmazott k6pvisel6 a15inisa)

E Kdzds

ajenbtdtel eset6n, Kilon-kiildn sziikseges beny0jtani, ajdnlatev6nkent.

5. sz6m( mell6klet

,

IMNYMUTATAS Az

EGYSEGES EUROPAI KOZBESZEMESI DOKUMENTUM
KTTOLTESERE

KTZARO OKOK (EEKD

ril.

RESZ)

(32L|2OI5 Korm. rendel':t II. fejezet)

4. g (1) Az ajSnlattevf reszvdtelrc jelentke6 vagy az atkalmasxig igazoliisdban
r6szt vev6 gazdasdgi szerepl6 a formanyomtatvdny benyijtiisiiwl a k<jvetkez6 m&on

enlifet kiziro okok hidnviit
bekezdds a) pont aa)-ae atpontokn vonatkoz6 nyitatkozat
szerepki a formanyomtatu6ny III. r4szdnek ,,4,, szat<aszdt ttjtti ki.

igazolja el6zetesen a Kbt. 62. f-iiban

a)a .Kbt 62. I (1)
gazdasiig'i

tekintetdfun a

Maqyar5zat:

62. q (1) a)
aa) B0nszervezetben,rald r€szvdtel;
ab) korrupci6;
ac) csales;
ad) Terrorista bIncselekm6ny vagy terrorista csoporthoz kapcsolodd biincselekmeny;
ae) Pdnzmosds vagy terorizmus finansziroz5sa;
af) Gyermekmunka es. az emberkereskedelem m6s formdi
A fentiekben felsorolt b0ncselekm6nyek valamelvik6t elkovette 6s a bfjncselekm6ny elk6vet€se
az eln-rtilt 5 6vben jooe'<js biro6oi it6letben meo6llaood5st nyert 6oy ai -A;izaGszt ktoltenr
szrikseges 6rtelemszer[ien. a nemleqes vdlasz esetdn is a ..Nem,,rublikdt ielolni.

b)a KbL 62. 5 G)

bekezdds a) pont ag)

szerepl6 a formanyomb,ydny

..A

Kbt. 52.

€ (1)

III.

rdszdnek

.D-

alpntz

vonatkoz' nyilatkozatot a gazdasagi

szakasz1ban teszi

mq

lekezdds a) pont ao) alpont szerinti bfincselekm6nvt kovetett

bir@

bfinqselekmenv elk6vet6se az elm0l!5 €vben iooer6s
az ,,D" szakatzt kitolteni sztiksEoes ertelemszerfien. adofr esetben. a nemleoes vdlasz
..Nem" rublik6t ielolni.

(t)

el 6s a

esetdnlia

c) a Kbt 62. g
bekezd* a) pont ah) alpngiim wnatkoz6an a nem Magyarcrszdgon
Ietelepedett gazdaxigi sterepl' a furmanyomtatviiny al
oontnak meofetel6lftciftis;vel
suben az ah) aloontban emritett szemerves ioga szerinti hasonB bin6etek;A;6FBi-7"

es

nvilatkozik

d) a KbL 62. 9 (1) lzekezdds b) pontjiin vonatkozoan a formanlombtuiny III. r6sz6nex
-8." szakasza kitdltdsev nyiratkozk. azzal, hqy csak az egy dvnet rdSebben te.idrt add-,
udmfEetdsi vagy &irsa.lalombiztost:tisi jiirutdk iartozilst Es E anoziis iuierteruiaapoiiet
kdtelezd felttintetnl

A .'8". Addfizet6si vaov a Tiirsaqalombiztqsibasi. iiirul6k fizetesere vonatkoz6 kotelezetts6o
megs4eo6sdvel kaocsolatos okok drtelemszerfi kitdltese
rublikSt ielolni. nemleoes

sziiffi-

///

/

/<t\I-"i}:i",H\
&

zbe ee/os

ek;;;;fft

La./q.;::^s?e&a

-

"':aa o;l!;sao6

resze

f

(7) bekezdds.c).d) h)-j) es m) pntjdra vonatkozdan a formanyomtatu'ny
szakaszdnak vonatkoz6 pontjai kitoltesdvel nyilatkozik

e) a KbL 62,

III.

-C"

Maovardzat:

g.-qlfE)-paot:

veoelsz6moliis. cs6deli6riis. fizetdsk6ptelens6oi eli6r6ssal kaFrcsotatban

,.C" szakasz 3. cella a) b) oontia.
6:?. 6
oon!:- tevff(
{1);:dJ:
,
.envs6q6!:

-

a

fetllooeszteft6k - a -C., szakasz 3. ce a f) oonha vonatkozik
ra. rov mtndket esetben ertelemszerlien kitcilteni szLiks6oes.
62. 5 (1) h) oont - hamis adat szolgiiltatds - a ..C,,szjkasz 10. cella a)-b) ponia;
(,1.! i)
u . oontiu,
9?. !
-nt - udott "ri5r5r,b.1 hurir udut rtotodrt.tdr - u -cn rruk r.
62. F (1) i pont - j*tutun
b+tu6tor6. - u ..c,, r.ukur. 10. ."il. d) po.tii u-uik-f,Eloy
mindh6rom esetben 6rtelemszerijen kit6lteni szi.iksdges
62. Q ,(1) osszef6rhetetlenseooel kapcsolatban a -c" srakasz 7-g. celldkat szi.ikseoes
kitolteni 6rtelemszeriien

r0-"

*

-

f) a Kbt. 62. 5 G) bekezdds e)'g) k), r) is p) pontj1ra vonatkoz1an a formanyomdtvdny
rdszdnek ,,D" szakaszdban a wnatkoz6 pontok kitc)ltdsdvel nyilatkozik,

III.

Maoya16zat:

62 5 (1) e) pont -

gazdasdgi illetve szakmai tev6kenys6gevel kapcsolatos b0ncselekm6nv 3
even belul;
62. 5 (1) f) pont - nem vehet reszt kozbeszez6si eljiir5sban vagy bir6sagi it6tet korl5tozza az

oliilfic irioia :lrrt.
62. 5 (1) g) pont - KDB hatirrozata alapjdn joger6sen eltittSsra keri. t;
62. 5 (1) k) pont - ad6illet5sdg, tdnyleges tutajdonos;
62. I (1) l) pont - jogszer0 foglalkoztatas;
62. 5 (t) p) pont - el6leget nem a szez6ddsnek megfelet6en haszn6tta fel

A fentiekben felsorolt kiz616 okokkal kapcsolatban a -D" szakaszt kell kitolteni ertelemszercen
adott esetben.

il

a KbL 62. 9 (1) bekezdds ny'o) ponEain vonakozoan a formanyomtatvdny III. r6sze ,,C.
szakasziinak wnatkozd pon1'a kit1ltesdvet azal, hqy ha a gazdasdgi *erepld
birsigelengeddsben rdszesAlt, ngy az ajAnlat benfijdsat megel6z6en a jogsdttdst a Gazdas1gr
Versenyhivatalnak bejelentettq ezt a tdnyt a formanyomtatvdnyban fektntetj.

A Kbt. 62. 6 (1) bekezd6s nlo) pontiiira vonatkoz6an a ..C" szakasz 6. cell6t kelt kitolteni.
nemleaes v5lasz eset6n is a ..Nem" rublikit ielolni.

E

(7) bekezdds a)-c) pontja alapj6n megtett nyilatkozat a Kbt 62. g (2)
bekezddseben emlitett szemElyekre is vonatkozik.

ALKALMASSAGI KOVETELMfNYEKNEK vAL6 MEGFELEL€SR6L (EEKD

Iv. REsz)

a

szakmai tev6kenys6gre 6s a miiszaki, szakmai alkalmassagi
k6vetelmdnyeknek val6 megrfelel6sr6l az EEKD-ban elegend6, ha csak a IV, r6sz:
Kiv5fasztasi szempontok a: AZ dSSZES tauilAszrisr szEqp,otvr itraunos
JELZES reszi ttilti ki, a IV. r6sz bSrmely mis tovibbi szakasz5nak kit6lt6se nem
Ajiinlattev6

sziiks€ges,

Amennyiben aj6nlaftev6 m6s szervezet kapacitas6ra t5maszkodva felel meg, az ..
aj6nfatban be kell ny[jtani a kapacit6sait rendelkez6sre bocs6t6 szervezet r6sz6:r6 i{-

ci* t\
-"'"{;5'fl[";"5""*
or

(vs;.oil'1s;";Etia '

"^*'liilff*oo

az EEKD-I 6gy, hogy az adott szervezet r6sz6r6l benyijtott

EEKD

Iv'

reszben

meghatarozottak r6szletes kittilt6sre keriilnek, az a16bbiak alapj5n:
32LI2OLS Korm. rendelet 21. 5 (1) bekezd6s a) pon$a alapj6n
,,C" szakasz 1b. pont

-

referencia

- Iv' r€sz

Amennyiben ig6nybe vesz aj6nlattev6, akkor a kapacit6st ny6it6 szervezet r'6sz6r6l
Aenyijiott eFXO-Uan foglalt nyilatkozatnak a miiszaki-technikai alkalmass5gra
vonitkoz6an tartalmaznia ketl legal6bb a kiivetkez6 adatokat:
. Az M1 alkalrnas#gi felt6tel vonatkozd#ban: a teljesit6s ideje (6v-h6naynap

pontoss6ggal rnegadva a kezd6si 6s befejez6si detumot is), a szez6d6st kot6 m6sik f6l
megnevezdse ds cime, a szolgSltatSs t5rgya, mennyis&3e 6s az ellenszolg;lbat5s osszege
(nett6 forintban), tov6bb5 nyilatkozni kell arr6l, hogy a teljesGs az el5ir5soknak 6s a

szez6d6snek rnegfelel6en tort6nt-e;

Az EGYSEGES EUR6PAI KOZBESZERZESI DOKUMENTUM FORMANYOMTAWANYA

I.

TAXUTKfR6 SZERVRE VAGY A
*6zstorci.toro ruAHurrEn6nr voHerxoz6 rNFoRMAcroK

R€SZ: A KoZBESZERZESI EUiRASRA

iS

NZ

negindl,rd felhMst az Eur6pai Uni6
kenil,
ina6s tapi1ban teid* rczz1 az I. rdszben et6t'rt infornici6 automatikusan b@lvasi;sm
k6ztuszerzesi
qysqes eur6pai
fettdve, hqi az elektronikus EsPD-szolgiitahis! haszniitttik az

oty* k6rcr",z*

@,@

dok u m en tu m kitottdsdhez.

Az Eurdpai lJni6 Hivak'tos lapii;ban kdzzdtett vonatkoz' hirdetndnf hiwtkozi;si

adatai:

AHivata|osLaps.sorozat1naksz6mat]'diitum0,aoldal'
a hirdetmdny sz6ma a Hiv?tatos Lap S soroatban: 2016/5 121-214568

aktar az ajdnlatk4fr
Ha az etj.inist negindito tilhMs nem jetent mq az EIJ Hivatatos Lapjdban'
a
*gy u iaruo4arab aj,nlatker6nek kelt kit(ittenie az informiicirS| amely lehet6v6 teszi

;"*n"*

k6zbeszenesi efiirds egydrteln(i azonosiftixit.

hogy

nin6 el6irva hirdetmdny kdzdtAtete az Europai uni6 Hiwtalos Lapiiiban, k64a&
adlonmegegy6botyan,,nforniici6t,ametylehet6v6tesziakdzbeszerzesie|j6nisegy4rtelnii
azonosiaisiit (pl. nemzeti szintfr kozdtdtel hivatkozisi adata): [""]

Amennyiben

ABizottsigszervezetiegysaJeiazeleKronikusEsPD-szobaltahistdimentesenbocsiitji'kazaiSnlatk6r6szervek'a
kozszolq;ltatd alinlad<6r6k, a oazdaxioi szerepl6k, az elettroniku
tSj6koztat6' vagy
r€sz6re: vagy az e!;r{st meginditd felhivdskdnt alkalmazoft El6zetes

"rervek

s:erz6desr6l sz6t6 hirdebn6ny.
-41nt.u.6.6
ajinlatk6r6k rds.€re: az eljirast megindito felhir'6t-k"lt
Kiizszolgettat6

"lglTt:1n.ldgtzakos
hirdeh
*d6
szerz6d€;r6l sz6ld hirdetm€nv, \ragy a Min6sit65i rendszer megl6t6r6l

el62etes-t

ilk
-*"+lfJ#&g*

az EEKD-I 69n

hrogy az adott szervezet r6sz6r6l benyijtoft EEKD
meghat6rozottak r6szletes kit6ltesre keriilnek, az a16bbiak alapj6n;

32UzOtS Korm, rendelet 21. 5 (1) bekezd6s a) pontja alapj6n
.C" szakasz lb, pont

-

IV,

r6szben

-

IV. r€sz

referencia

Amennyiben ig6nybe vesz aj6nlattev6, akkor a kapacit5st nyijt6 szervezet r6sz6r6l
benyijtott EEKD-IEn foglalt nyilatkozatnak a miiszaki-technikai alkalmassagra
vonatkoz6an tartahnaznia kell lega16bb a kdvetkez6 adatokat:

o

Az M1 alkalmassdgi felt6tel vonatkoz5sdban:

a

teljesit6s ideje (6v-h6nap-nap

pontoss6ggal megadva a kezd6si 6s befejez6si d6tumot is), a szerz(rd6st kdt5 miisik f6t

6s cime, a szolgiiltatSs t6rgya, mennyis6ge 6s az ellenszolgSlbatds
(netto
osszege
forintban), tovdbba nyilatkozni kell arr6l, hogy a teljesiGs az
megnevez6:;e

el6ir6soknal< es a szez6dtisnek megfelel6en tortdnt-e;

AZ EGYSEGES EUR6PAI KdZBESZERZfSI DOKUMENTUM FORMANYOMTAWANYA

r. REsz:

A KtizBEszERzEsr

euieAsu

€s

lz a:inurKER6

szERvRE vAGY A

KdzszoLGALrAr6 a:AnurxEnoRE voNATKoz6 rNFoRMAcroK

Olpn

elj;inin megindik5 felhivdst az Eur6pai Unio
I. rdszfun el6fit informdci6 automatikusan beolw&ism kenil,

kcizbeszendsi e,li1nisokn;iL amelyekben az

Hivatalos Lapjdban tettdk kdzze, az

feltevg hogy az elektrDnikus ESPD-zolg;ilAEsP haszndlt;ik az egysdges eurdryi kdzbeszerz4si
dok u men tum kikil tdse hez.

Az Europai uni6
A HiLatatos

k626tett vonatkoztj hndetm6nf0 hivakozisi
diitun U, U
sorozatdnak szdma tl,
Lap S sorozatban: I JI JI ]t l/S t lt lt l-t lt lt lt lt lt lt l

Hivzttatos tapjdban

Lap S

a hirdetmdny szSma a ttitmtatos

adatai:
oldal,

Ha az e0dr6st meginditi felhivSs nem lalent meg az EU Hivatalos Lapjiiban, akkor az ajiinlatked
szervnek ngy a kdzvotgSlta&i ajiintatkdrSnek kelt kit(ittenie az informdci6t, amely lehet6vd teszi
a kozbeszerzesi ell'.iriis t?gyAteh[i azonosrtisiit

Amennyiben

hogy adjon

nina

el6fiua hirdetndny kizzdtdtele az Eur'pai Llni6 Hivaalos Lapjiiban, k6rj]k,

nq qy,lb

olyan informdcirit amely lehet6vd teszi

a

egydrtelmti azonosHsd[ (pl. nemzeti szintt k(izdtdtel hivatkozisi adab):

k)zbeszerzesi eljiinis

[...']

A Bizottsdg szervezeti egye]gei az elelGonikus EsPD-szol96lta6st dijmentesen bocs6tj6k az ai6nlatk€6 szerve& a
a qazdas6qi szereol6k, az elektronikus szolqdltatok es mds drdekelt felek rendelkez6sere.

10

A;Snlatk6rii szervek r6s6re: vagy az eljiirist meginditd felhiviisk6nt alkalmazott El6zetes tai6koztat6, vagy
Szerr6dtisr6l sz6l6 hirdetm6ny.
Kttzs:otgeltat6 aj6nlatk6r5k rdszdre: az elijrist megindito felhiGsk€nt alkalmazott ld6szakos el6zetes taj€koztat6,
Szerz6d6sr6l szo{6 hirdetm6rry, vagry a l,lin6sit6ti rendszer megl6t6r6l sz6l6 hirdetm€ny

-".,=iffi""

A KdzBEszERzEg

L

Az

EuiruisRA voilArKoz6 rNFoRMAcr6K

rdszben elaitt informiici' autona

ldtrehozijs,ihoz 6s kitcjlt#hez.
kitctltenie.

A beszerzd azonosit6sdl

Vdlasz:

N6v:

vac varos onkormanyzata
26OO V5c, M6rcius 15. t6r 11.

M elyi k beszendst 6rin ti ?

Vdlasz:

A kozbeszezds megnevezese vagy rovid
is

mertet€se

12

:

Az aj5nlatker6 szerv vagy a kozszolg5ltat6
aj6nlatk6r6 6ltal az akt6hoz rendelt hivatkoz6si

Fdldgiiz beszerz6se V5c Viiros
dnkorm6nyzata r6sz6re a 2016,-20lJ,
g5z6vre vonatkoz6an

---

r -l

szem (adott esetfun)r3:

-Az egyseges eur6pai *Aznes.
egydb informdciat a oazdas6ai szereol6nek

tr.

REsz;
A: A

I

ke

kitciltenie,

cazoasAcr szrnepl6nr vonarxozo rNronMAcr6x

cAzDAsicr szratptanr vonarxoz6

tvroanAa6x

Unids ad6sz5m (HEA-azonosito szdm), adott
Ha nincs uni6s addszjm (HEA-azonosit6 szdm),

k6rjtik egy6b nemzeti azonosit6 sz6m
feltr.intet6set, adott esetben, ha sziikoqes.

lL

A vonatkozti hirdebndny I. szakas1nak

Ll

ponl:ibdt i;indsotaodd

minden r6sztvev6 beszez6 nev€t.

"

L3

Liisd a tonatkoz(i
Liisd

hidebn'nyILl.l

a vonatkozti hirdetrneny

es

11.1,3

n.ll p*tiut

infom.iali.@

Kapcsolatta rt6 szem6ly r€gy s2qm6lyekla:

t......1

Telefon:

t.....,1

E-mail cim:

t......l

Internetcim (adott

es etLen) |

t...1

ittat6nos informticia :

Viilasz:

A gazda#gi szerepl6 mif:ro-, kis- vagy

[] Igen []

Nem

koz6ovdllalkoz6srs?

M

tHgen-Ff$+em

gazdasigi€zereplit+€de$-fi iihetli-sue€fitl+s

v@

teremtesi-programol..-keregbeft-tu9jatetjesiteni-a-szee5dese

Ha-ig€ffi|-a+€gyae*esaigaaHaYagf
nStr'tryies+elre+niun*av6*ale+e
sa;zagrcs-aninya+

Ita*zgeeg€s-,*ffija-{?effifa}

H
t-.]

erintetemunkav6+latet€-fe€.ya6(o55iig|g|aF

e+vagf@.-.lyzeffi'

me{fr*affia-v'gyl€teg|ffiata*ezFale
Adott esetben, a gazdasalli szerepl5 szerepeFe
az elismert gazdasagi szerepl6k hivatalos
jegyz6k6ben, vagy rendelkezik-e azzal
egyen6rt6k0 igazoldssal (pl. nemzeti
(el6)mindsit6si rendsier keret6ben)?

[] Igen []

Nem

[]

Nem alkalmazhat6

Ha igenr

K€riiik v6laszolia meo

e szakasz tovSbbi

r6szeiL e r6sz B. szakasz5t 6s
amennviben relev6ns, e r6sz C.
14

rs

Kdrjnk, isrndtdie meg a kapcsrlattart6 szemdlyekre vonatkoz6 informScidt, ahinyszor s0kseges.

Lid a BizotbSg 2oo3. m1.us 6-i ajinlii,tit a mlt<ro-, kis 6s kitzdpuilalko2iisok tnqhabirazasen (HL L 124.,
2oo3.5.2o., 36. o.). E az hrfo.mdci.i 65ak sbusztikai cilb6l szaksdgee.
Hikrovlllalkozls: olyan vSllalkozEs, amely to-n6l kevesebb f6t foglalkoztaq is amelmek avei forgalma ds/uagy
6ves m&fegl66saege nen haladja meg a 2 mi i6 eurdL
Kisvtllalkoziit: olyan vtllalkoz.is. amely
ketesebb 6t foglalkozbi ds anelynek it6 fotgatma 6s/vagy
'O-nAt
6ves mErleg6itszege nem haladja meg
a tO mi i6 eu^6tj
Ko.6pvi alko.6s: olyan villalkozes, amely nem mikro- 6s nem klwillalkozis, iramely 25o-r€l kevesebb f6t
fogfalkoztat, €s ametynek 6ves forgalma nem haladia rneg az 50 milli6 eur6t, 6s/vagy 6res rnirleqfadss.ege
nem haladja meg a 43 milli6 eur6t-

'o
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Lasd a szerz6d€srd sz6ld
Azaz

f6 cglja a tqydtdkossagg,ll il6 vagy h6uSnyos hellzetfi sze.nilyek szocjrlis es szakmai beilteszkedeseT'

a.

I

Ait ?-

_.1""5:::::idj#,'

___.,".dff:;F*

szakasz6t, adott esetb€n tiiltse ki az
V. reszt, valamint mindenk6poen
tiiltse ki 6s iria al5 a VI. r6szt,

-/

L.. ..J

a) Keiiik, adott esetben adja meg a jegyz6k
vagy az igazolSs nev6t 6s a vonatkoz6
nyilviintartiisi vagy igazol6si szdmot:

b/ Ha a felv6telr6l sz6l6 igazolils vagy
tanisitvjny elektronikusan elerhetcj,
kerjuk, ttlntesse fel:
c, K6rjtib trintesse fel a referenciiikat,
amelyeken a felv6tel vagy a tan0sitas
alapul, 6s adott esetben a hivatalos
jegyz6kben el6rt min<jsitestl8:

b/ (internetcim, a kibocsiit6 hat6#g vagy
testrilet, a dokument6ci6 pontos
hivatkozilsi adatai):
t......n......tt......1t......1
c) | .....1

d/ [] Igen [] Nem

d/ A felv6tel vagy a tan[sitds az osszes elcjirt
kiv6lasztdsi szempontra kiterjed?

Ha nem!

kivijl k6iiik. hoov KIZAROL$G
akkor tiiltse ki a hi6nvz6 inform6ci6t
a IV. r6sz A.. 8., C. vaqy D.
szakasz5ban az esett6l fiiqq6en.
ha a vonatkozti hirdetn6ny vagy
kdzbeszerz6si doku mentu m ok ezt
el6irj;ik:
Ezen

e/ [] Igen [] Nem

e) A gazdasigi szerepl6 tud-e igazol6st adni a
t6rsadalombiztositasi j6ru16kok es ad6k

megfizet6s616l, vagy meg tudja-e adni azt
az inform6ci6t, amely lehet5v6 teszi az
ajdnlatkdr6 szerv \ragy a kozszolgSltat6
ajSnlatk6r5 szSmdra, hogy kcizvetlenrtl
*szerczze azt b6rmely tagorsz6g
dimentesen hozzdfdrhet6 nemzeti

(internetcim, a kibooiift5 hatosiig vagy
testtilet, a dokumentiicid pontos
hiwtkoziisi adatai):
t......1t...... tt......1t......1

adatb6zi#b6l?

a vonatkoz6 informiici6 elektronikusan
eldrhet1. kdr7Ak, adle meg a kcivetkez6
inform6ci6kat:
Ha

Reszvitel form6ja:

Vdlasz:

A gazdasiigi szerepl6 m6sokkal egy0tt vesz
r6szt a kozbeszez6si elj6r6sban?1e

U Iqen

Ha igen,

rB

kditib bi4osi6a,

hogy a 6bbi drintet k0l6n

A havatkozilsok ds a min6sitds, ha van ilyen, a
Nevezetesen

€y

[]

Nem

qysges

trn[sidson

csoport, konzorcrum, kdzds v6llalkoz6s vaqy hasonl6 r€szekent.

eurdpai kdzbeszerzdsi

dokumentum formirnyombtviinrt nyijtson be.
Ha igen:

a)1..1

a) Keink, adja meg a gazdasdgi szerepl6
csoportban betoltott szerepet (vezet6,
specifikus feladatol€rt felel6s, ...):

b). t......)

b) K6qUk, adja meg, m(:ly gazdasdgi szerepl5k
a kozbeszea6si eljardsban egyijtt r6szt
vev6 csoport tagjaii

c).t......1

c/ Adott esetben a rdszt vev6 csoport neve:

d€ek

+rab*:

ld€tFesetbeftaftnaka-r

H

@

gazdas6gi€zer€ptiip;l#zni+l"tn,

B: A GAZDA'A, GI ,ZEREPL6 KEPW9EL6IRE

voNATKoz' ITvFoRMicIhK

Adott esetben adja meg azon szemAlyek nevdt 6s cim6( akik a jelen kdzbeszerz&i eljiiriisban
jogtosultak kdpvisehi a gazdasdgi szerepllit:

Kdpvieleg ha van:

Vdlasz:

Teljes n6v;
a sziilet6si id6 6s heiy, ha szUks6ges:

t.

Beosztas/milyen min6sdlben j5r

t......1

el

:

...1;

t......1

Postai cim:

t.l

Telefon:

t.....1

E-mail cim:

t......1

Amennyiben sztiks€ges, r6szletezze a
k6pviseletre vonatkoz6 informdci6kat (a
kepviselet formiija, kore, c6lja stb.):
C: M/is szERvEzETEK

t-......1

IGPA1IT4,AINA K IGENYBEVETELERE voNATKoz'
INFORM6AaK

Igdnybevitel:

Vdlasz:

Az al6bbi IV. rdszben feltr.intetett kivdlasn5si

[]Ieen

krit6riumoknak 6s (adott esetben) az

[]Nem

/,

"/€,
-".bi'.9:"':riH#i**,.

alSbbi v.

fe ltr.i ntetett
krit6riumoknak 6s szab5lvoknak

va16

megfelel6s sordn a gazda#gi szerepl6
ig6nybe veszi-e mds szervezetek
kaDacit6sait?

Amennyiben igen, minden egyes Arintett szeruezetre vonatkofran kilcjn egyseges eur6pai
ktizbeszerzdsi dokumentumban adja meg az e risz.A, 6s B, szakasziiban, vatamint a fff.
r6szben meghatiirozott informiici6kat, megfetel6en kit<)ltve ds az drintett szeruezetek 6ttal
aliiirua.

ftlhiujuk a figyelmet, hogy ennek magiiban kelt foglatnia azokat a szakembereket vagy m(iszaki
szervezeteket, akik/amelyek nem tattoznak kdzvetleniil a gazdaxigi szereplii veillalkoztisiihoz,
kuldndsen a nin6s41-ellen6rzes felelSseit, tov;ibbd 4pit€si beruh;izism iriinyul6 ktizbeszerzdsi

szerz&es esetdben azon szakemfureket vagy m[jszaki szeruezeteket, akike7amelyeket a
gazdaszigi szerepl6 a beruhiiz4s kivitelezdsdhez igdnybe vehet.
Amennyiben a gazdasiigi szerepl6 iiltal igdnybe vett meghatdrozott kapacdsok tekintetdben ez
relevdnsl minden egyes szervezetre vonatkoz6an adja mq a IV. 6s az V, rdszfun mqha6rozott
informdckikat ido.

D: INFORMaCIaK EoKRoL Az ALuiLLALKozoKR6I. arcxnIx (IPACTTa9AIT A
GAZDASAGI SZEREPLO NEM VESZT IGENYBE

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kit6lteni, ha az aj6nlatk6r6 szerv vagy a kiizszolg6ltat6
aj6nlatkrirf kifejezetten el6irja ezt az inform5ci6t)
Alviillalkozi4s:

Vdlasz:

Sz5nd6kozik-e a gazdas5gi szerepl6 a szen:&6s
bSrmely rdsz6t alvdllalkoz6sba adni
harmadik f6lnek?

[]Igen []Nem
Ha igen, 6s amennyiben ismert, k6rjLik,
sorolja fel a javasolt alv6llalkoz6kat:
t...1

Ha az ai6nlatkdrd szeru vaqv a kdzszolaiilbt i ai.inlatkdrf kifeiezetfun kdri ezt az
informdci6t az e szakaszban I6vA infonnici6n kiviil, akkor kdriiik adia mea az e rdsz
A, 6s B, szakasziiban 6s a flL rdszben eldirt inform6ci6t mindeavik drintett

alvdllalkoz6n (aluiillakoztii kated6riiin I ndzve,

I

d

Pl, a min66Ar€llen6e€sben

reszt vev6 miiszaki szervezetek eset6ben: rv. ds?

c. szakasz, 3. oont.

III.
a:

a A wftrci

RESZ: KIZARASI OKOK

etti nAssn w nozotr

fTa,ETEKKEL t(ApcsolATos o KoK

A 2014/24/EU ir;inyelv 57. cikkdnek (1) bekezd4se a k<jvetkez6 kiziiriSsi okokat hatdrozza meg:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
E

Bfrnszeruezetben val6 rdszvAbPl:
Korrupcit?2;

Csal6l3;
Terrorista biincselekmdny vary terrorisE csoporthoz kapaohidti
bfrneelekmdnlFa;

Pinzmosiiseagyfurrorizmusfinanszirozds*s;
Gvermekmut*a 6s az emberkereskedelem mds formdP6
iri,nyelv 57. cikke (7) bekezddseben
foglalt okokat v6tqrehajhS nemzeti
rendel kezEse k szerinti
b iin tet6eljii r.,sba n h ozott italete kke I
kapcsolatos okok:

Joger6sen elit6lt6k-e a gazdas6gi
szerepl6t vagy a g;:zdasSgi szerepl6
lgazgat6, vezet5 vagry felLigyel5

test0let6nek tagj6t, illewe az e testilletek
k6oviseletdre, az azokban va16
dont6shozatalra vag'1 azok kontrolljSra
vonatkoz6 jogkorrel rendelkez6 tagj6t a
fent felsorolt okok valamelyik66rt olyan

[] Igen []

Nem

Ha a wnatkoz6 informiici6 elektronikusan
el6rhet5, kerjtik, adja neg a kdvetkez6
infomiiciikat: (internetcim, a kibocsiit6
hat1siig v;agy testtilet a dokument6cit5
pontos hiuatkozdsi adatai) :
t......1t.. ..1t.. .. 1t.... F?

lt6letben, amelyet nem tobb, mint ot 6wel
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,

A suerve2eft b[jn6z6s elleni kijzdelemdl szdl6, 2008. ok6ber
2008.I1.11.,42. o.) 2. okkdt)en meghatdrozottak rerint.

2+i 2008/84UIB tanicsr kerethat6rozat

(HL L 300.,

A2 Eurdpai Xdzaissegek bsztvisel6it ds az Eur6pai Uni6 tag6llamainak tiszwisel6it 6rint6 konupcid elleni kilzdelemr6l sz6l6

egyezmdny (HL C 195.,1997.6-25.,1. o.) 3. okkeben es a Tanacs 2m3, j0lius 22-i, a mag6nszeKorban tapastalhat6
konuxj6 elleni kijzdelemr6l :;2616 2003/568 8 kerethatirozatinak (HL L 192,,2003.7.31.,54. o.) 2. cikke (1)
bekezd€seben meghaurozotl"k szefint. Ez a kizirdsi ok magdban foglalja az aj6nlatk66 szerv (kbzszolg6ttato aFnlatk€r6)

E
24

a

vagy a gazdasdgi nerepl6 nemzeti iogaban meghatiirozott korrupci6t is.
nz Eunipal rciztrssigek penzi€vi erdekeinek v&elm€rd sz6ld egyezmdny 1. cikke 6rtelm6ben (HL c 316., 1995.11.27., 4t).
o.)
A terrorizmus elleni kiizdelemrol sz6ld, 2002. jf,oius 13-i 20021475118 tanicsi kerethatirozat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.)
1. es 3. cikk6ben meghaterozcttak szerint. Ez a kiz6r6si ok mag6ban foglalia az emlitett kerethatSrozat 4. cikke szerintj,
boncselekmenyre vdld felbultiist, bonsegdlyt vagy ki#rletet.
A penz0gyi rendszereknek a Fdnzmosjs, valamint tenorizmus finanszirczaEa cdljira val6 felhaszndl6sinak megeldzesir6l
szdfo, 2005. oKdbe.26-i 200it/60/EK eur6pai parlamentj es tandcsi iriinyelv (HL L 3O9,20O5-U.25., 75. o.) 7.

cil<kaben megh atirozotbk szerin e

26

Az embe*ercskedetem m'=get6zisi6t, 6s az ettene forytatot kizdeternrdl, az

27

x€60tq szokseg szerint ismdteue.

vetetmar6!,
is 5-l 2O7l/36/Eu eunipai
valamint a 20o2/629/ta tn;6i kerethatirozat felvilasinit szril6 2017, 6pt 'ldozatok
padamend 6s tanegi iranyelv (HL L 7o1,, 2071.4.15., t. o,) 2. cikkdben meghatarozottak szerint

a,-*a

z

rei[ie];9,
-"..H#il"*:i*ir".
wu460

hoztak, vagy amelyben a
kozvetlen0l meghat6rozott kizSriis

id5tartama tov5bbra is alkalmazand6?

Amennyiben igen, k6dril!28 adja meg

a

kovetkez6 informdci6kat:

a, Ddtum:[ ], pont(ok): I l, ok(ok):[ ]

a/ Elitel6s d5tuma. adja meg, hogy az 1-6.
pontok kozril melyik 6rintett, valamint az
it6let okdt (okait),
b) HatArozza meg az elitdlt szem6ly6t [ ];

c) Amennyiben az it€let kiizvetleniil
meg6llapitja:

q

A kizerlsi id6szak hossza [......] 6s az 6rintett

pont(ok)

[

]

Ha a vonatkoz5 informiici6 elektronikusan

e/6rhet6, kdrJ'A& adja neg a krjvetkez6
inform6cit5kat: (internetcim, a kifusiitrj

hat6si;g uagy tesfujlet, a dokumentzici6
pon tos h i ta tkozd si ada ta i) :
t......1t......1t......1t......fn
it6letek esetdn hozott-e a gazdasdgi szerepl6
olyan intezked6seket, amelyek a relevdns
kiz5rSsi okok ellen6re igazolj6k
megbizhat6siigSt3o (ontiszuiz6s)?

Amennyiben igen, kdrjrjk, ismertesse ezeket
az int6zked6seket3l:

B:

Ii

AD0FIZETE$

VAGY A TAR9ADA LoMEIzTosirisI
nuLEx nzrEsEnr
VONATKOZO KaTELEZETTSEG MEGSZEGESEVEL IGPCSOLATOS OKOK

Ad6 vagy tdrcadalombiztosidsi j1rul4k
f,zetese:

Villasz:

Teljesitette-e a gazdasiigi szerepl5 osszes

[]

kiitelezettsdg6t az ad6k €s
t5rsadalombiztositasi jdrrul6kok
megfizet€se tekintet6ben, mind a

Iqen U Nem

sz6khelye szerinti orszegban, mind pedig

28

30

K€rjdtq

sz[Keg szennt

AZO*12+1eu tr:ery*t SZ cd<e (6) bekezdesit vdgrehaib nemzeti rendetkezdsekkel

tu elk6vetetr

bgncselekm6ny

iellegit figyelembe vdve (egyszeri, ismdtelt, sziszternabkus) a magydnizatnak tijkr6znie kell e

megtett intezkeddsek megfelet6segdt.

az ajSnlatk6r6 szen/ vagy a

kozszolg5ltat6 ajiinlatk6r6 tag5llamSban,
ha ez elt6r a szdkhely szerinti orsz6gt6l?

Ad6k
Ha nem, akkor k6ritjk, adja meg
kovetkez6 inform6ci6kat:
a.) Erintett orsz5g vagy tagSllam
b, lvli az 6rintett osszeg?

T5

rsadalombiztosit6si
hozzijirrul5s

a

b)t...1

a) 1......1
b) t......1

c1l U Igen U

c-l,1

a) t......1

c/ A kotelezetts6gszeges

megdllapita#nak modja:
1) Bir6sigi vagy kozigazgatasi
hat5rozat:

-

Ez

a

Nem

Igen

t..

Kerjiik, adja meg az ltelet

Nem

t......1

Nem

v6grehajthat6?

Nem

[] Igen []

[]

hat6rozat joger6s 6s

[] Igen []

ri

.1

vagy a hat6rozat d5tum6t.

t

it6let eset6n, amennyiben

err6l kiizvetlen0l rendelkezik, a

.. l
c2)1...1

kiz5r6si id6tartam hossza:

2) Egy6b m6d? K6rjtik, .6szletezze:
d, Teljesitette-e a gazdasdgi szerepl6
kotelezettsegeit oly rn6don, hogy az
esed6kes ad6kat, tSrsadalombiztosit6si
j6rul6kokat 6s az es€tleges kamatokat 6s
birs5gokat megf izette, vagy ezek
megf izet6s6re kotelezetts6get vSllalt?
Ha az ad6k wgy tiirsadalombiztositdsi
j5rul6kok befizetdsdre vonatkoz6
dokumentdci' elektrttnikusan eldrhet6,
k6ry'Ak, adja meg a k'ivetkez6

informdci6kat:

c2)1...1

d/ [] Isen U

d/ [] Igen [] Nem
Ha igen, k6rjijk,
r6szletezze: [......]

Nem

Ha igen, k€rjtik,
r6szletezze:
t......1

(internetcim, a kiboeiit6 ha&5siig tagy testulet,
a dokument6ci6 pontos hintkozi1si adatai):
32

t......1t......1 t......1

aSSZTTENN ETTTTENSEGGEL UAGY <74KMAT
KOrELEssEGszEc EssEL KAPCsoLATog oKops

C: FIZETESKEPTELENSEGGEL,

Felhiujuk a figyelme| hogy e kdzbeszerzds alkalmaziisiSban leheBdges' hogy a
kdvetkeza kizdnisi okok valamelyikit a nemzeti iog, a vonatl@26 hirdetmdny
vagy a kdzbeszerzdsi dokumentumok pontoebban meghatircz'k. igy paldiiut a
etiks€g rerint
tAsd a 20l4l24lEu k;nyelv

5 7.

dkk€nek (4) bekezdeset.

n:?:eti ioq rendelkezhet igy,

hogy a ,,silyos
t6bb kiil6nb6z6 magab rt^sform^t takarhat

szakmai

- fogatma

Ese tleg es

fi ze tds kdptel e n se g,
tisszefarhetetlenseg uag y sza k mai
kcitelessegszeg6s

A gazdasSgi szereplS

tudom6sa szerint
kiitelezetts6geit a
k6rnyezetv€delmi, a szoci6lis 6s a
munkajog ter6ns?

U Igen

megszegte-e

[]

Nem

Ha igen, hozott-e a gazdasdgi szerepl5 olyan
intdzked6seket, amelyek e kizdriisi okok
ellen6re igazoljdk megbizhat6sdgiit
(Ontisztiiziis)?

[] igen []

Nem

Amennyiben igen, kdrjtik, ismeResse ezeKet
az intdzkedeseket: [......]
A gazdasdgi szereplc5 a kdvetkez6 helyzetek

birmelyik6ben van-e:
a/ Cs6delj5r5s, vagy

Fizet6sk6ptelens6gi etj6r6s vagy
felsz6mol6si eljiinis atatt dll, vagy
y' Hitelez6kket cs6degyezs€get
b./

kiit6tt,

vagy

d,, A nemzeti

torv6nyek 6s rendeletek

szerinti hasonld eljii16s kovetkeztdben
bSrmely hasonl6 helyzetben van3s, vagy

e/ Vagyonait felszSmol6 vagy bii.osiig
kezeli, vagy

f/ Uzleti tevekenys6g€t felft.iggesaettez
Ha igen:

-

K6rltilt r6szletezze:
K6rjul! ismertesse az okokat, amelvek
miatt m6gis k6pes lesz az alkjtmazand6
nemzeti szabSlyokat 6s izletfolvtonossdoi

int&ked€seket figyelembe v6ve

szezcidds teljesites6relo.

Ha

;

(internetcim, a kibocsiitd hat6siig vagy testtjlet

a wnatkoz6 informiici6 elektronikusan
e/4rhet6, k4r1tik, adja meg a klvetkez1

a dokumentdck5 pntos hiuatkoz'si
ada tai) : [......J[......J[......]

kdzbeszerzas alkatmazds'ban a nemzeti jogban, a vonat*oz' hhdebn€nyoen
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szerepl<5 ontiszt5z6 int6zked6seket?
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Amennyiben igen, k6juk, ismertesse ezeket
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az intdzked6seket:

Iv. Rfsz: KIvALAszrAsI

SZEMPONTOK

A kiviilasztasi szemp.rntokat illetden (a szakasz vagy e r6sz A-D szakaszai) a
gazdaxlgi szerepl6 kijelenti a kdvetkezdket:
d: Az asszEs

KrviuszrAsr sztuponrAnntiuos reEse

kell kibiltenie abban az esetben' ha az
ajiinla*ard szem vagy a kdzszolg.ittat6 ajiinlatkdra a vonatkoz6 hirdetmdnyben
vary a hirdetmdnyben hivatkozott kdzbeszetzdsi dokumentumokban jelezte'
hogy a gazdasagi szerepl' szoritkozhat a fV. rdsz a szakaszdnak kitiiltdsare
an6tkiit, hogy a Il/, rdsz birmely tov;6bbi szakaszi4t ki kellene tiiltenie:

A gazdasiigi szerept6tTek csak ezt a mezat

M inden

el6irt kivi6 lasztiisi szempont
teljesitdse

Vilasz:

Megfelel az e15irt kiviilasutasi szempontoknak:

[] Iqen []

Nem

A: ALAALMASSiG SZAKMAI TEUEKENYSEG VEGZE9ERE

A gazdaxigi szereptdnekkiz6r6lao abban az esetben keII informici6t megadnia'
amennyiben az dr'tntett kivdlaeaisi szempontot az aidnlatkdtd szel vagy a
kdzszolgdltato ajdnlatkdrd el6irta a vonatkozd hirdetm6nyben vagy a
hirdetmanyben h hatkozott k6zbeszerz6si dokumentumokba n.
AI ka Ima ss' g sza kma i tev6ken

ysig

vegzisere
1) 8e van jegyezve a l€telepedes helye
szerinti tag5llamdnak vonatkoz6 szakmai
vagy c6gnyilviintartSs5ba{ :
Ha
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a wnatkoz6 informdcii elektronikusan
el6rhet4 kdtl'Uk, adja mq a k)vetkezd
Kdrjilk,

i...1

(internetcim, a kibo6iit6 hat6siig uagy testtilet,
a dokumentdci6 oontos hivatkozisi

srikse! szerjnt

A,2OI4124IEU 'renyelv XI. m€lldklet6ben leirtak szennr egyes

az adott me eHetben

dE hadrczolt

bgellamok gazdasigi szerePldinek egyes esetekben

egyeb kdvetelmarryeknek is meg kell felelniak
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8: GAzDAsiGI Es PENzLiGw HELYZET
A gazdasigi szerepl6nek

kL6,6laI

amennyiben az drintett kiu.ilasztiisi szempontot ez
aj1nta*era o.i
ktizzolgiSltaki aj6ntatk6r6 el6fita a vonatkozti hirdeTm1nyben
uagy a"iiiL
hirdetmdnyben h iuatkozott k,zbesze,zesi dokumentumokban.

Csak amennyiben a vonatkoz6 hrrdetmdny \rdgy a kdzbereeesi
dokumentumok lehet6v6 tesuik.
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C: TECHNIKAI ES SZAKMAI ALKALMASSaC
A gazdasiSgi szerepl6nekkiz\r6lao abban az esetben

*eil informi;ci,5t negadnia
amennyiben az drinteft kivdlasztiisi szempontot az aj6nlatk6r6 szerw vagy a
kdzszolgdlatui ajiinlatkid el6irta a vonatkozti hirdetmanyben vagy a
h irdearrinyben hivatkozott kiizbeszerzisi dokumentumokban.
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1b) Csak ilrubeszendsre 6s

szolgii lA Ai snyiitasn iE n yuhi
kdzbeszerzdsi szendddsek eset6ben

fvek szSma (ezt az id6szakot a vonatkoz6

A referencia-id6szak folyamdnaT a gazdas6gi

a meghatirozott tipusokon
beliil a kaivetkez6 f6bb sz5llitasokat
v69ezte, vagy a k6vetkez6 f5bb
szolgaltatSsokat nyijtotta4s: A lista
elkdszlGsekor k6[iik, trintesse fel az
szerep15
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Az aj6nlatker6 szervek nem tdbb, mint h6rom dvet

hirdetm6ny vagy a kozbeszez6si
dokumentumok hatiirozz5k meg): [...]
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48 M1. Alkalmatlan aj;nlattev6, amennyaben nem rendelkezik az aj6nlaftdteli felhivis felad6s6t6l visszafel€
sz5mitott 36 h6napban teljesitett dsszesen legal6bb nett6 500.000 m3 6rtdkesitett fdldqiz szdllitdsiibol sziirmaz6
referenciamunkival.
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D: MINOSEGBI'.TOSITASI RENDSZEREK ES KORNYEETVEDELMI VEZETEST

SZBUANYOK

szerepl6nekkirtr6lao abban az esetben ke informAci.it mqadnia,
amennyiben a mindsegbiztosidsi rendszereket 6s/vagy kiirnyezetuddelmi
vezefisi szabudnyokat az ajilnlatk6rd szeru uagy a kiizszolgilAAi ajiinlatkdtd
eldirb a vonatkozti hirdetmdnyben uagy a hirdetminyben hivatkozott
kdzbeszerulsi do A'umen tu m o kba n.
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V. RESZ: AZ ALKALMASNAK MIN6SiTETT NtSZVETTINT:ELENTKEZ6K SZAMiNAK
CSOKKENTisE
A gazdasilgi szerepldnek kiz6n6fao abban az esetben kell inform'i;cititiqadiil ha az
ajilnlatk66 szerv uagy a k6zszolgiSltat6 ajiinlatk4r6 meghat6rczb az

ajenlattdtelre mgy a piSrbeszddben vahi rAszvetelrc felhiuand6 r1szvdtelre
jelentkezSk szim;inak csiikkentisdre alka lmazand6 objektiv *
megkiilanbiiztet4smentes szempontokat vagy szabiityokat Ez az informiiciti,
amelyhez kapeoltidhatnak a bnisftvenyokn 6s egyib igazoliisokra (6s azok
vonatkoz6 kdvetelmdnyetg ha vannak ilvenek, a vonatkozti
hirdeh#nyben vagy a hirdetmenyben hiuatkozott kdzbeszerzasi
dok u men tum okba n ta 16 I ha t6.
Csak meghivdsos eljiinis, ftirgyaliisos eljiSnis, vercenypiirbeszdd 6s innov6ci6s
partnercag esetiben:
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Alulirott(ak) a hamis n)ilatkozat kovetkezmdnyeinek teljes tudat6ban kijelenti(k), hogy a fenti
V. r6szben megadott inlbrmici6k pontosak 6s helytdlloak.

Alulirott(ak) k1elent(k.), hogy

a hiwtkozott

II-

tanisituiinyokat es egy6b igazoldsokat ker1sre

kdpes(ek) lesz(nek) k6:;edelem ndlktit rendelkezAsre

beiitani,

kiv4ve amennyiben:

a) Az ajdnlatk6r6 szennek vagy a kozszotgiiltat6 aj4nlatkddnek lehetdsd.Je van arra, hogy esy
&irmely tagiillamban l6vd ingyenesen hozziifdrhet6 nemzeti adatbiizisba betdDve kcjzvettentjt
hozzdjusson a kieg6:zit6 jntokhof,, wgy

b)

Legkdsabb 2018. ok6ber 18-iirf7 az ajiintatk'r6 szervezetnek
alinlatkdr6nek miir biftokiiban van az drintett dokument6ci6.

wgy a

kcizszotg'ttato

Alulirott(ak) hoziijiirul(nak) ahhoz, hogy [az I. resz A. szakasz1ban megadott ajiinlatk'r6 szerv
vagy ktizszolgiiltat6 a1:iinlatkdniJ hozziif'rjen a jelen egyseges eurdpai kdzbeszerzesi
dokumentum [a megterer6 resz/szakasy'pont azonositdsal aratt a
la kozbeszerz6si erjdms
azonosft6sa: (rovid ismertetds, hivatkozds az Europai unid Hivatatos Lapj;iban kozzdtetr
hirdetmenyre. hivatkoz6si sziim)l cerj6ra megadott inform6ci6kat igazol6 dokumentumokhoz.
Keltezes (helys69, ev, h<inap, nap)
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Keduk, egy6rtetm0en

meg, melyik elemre !,lnatkozik a v6lasz.

fe6U4 szutseE szerint isrndtelje.

Kei0lt rznksltg serint ismatelje.
Felt€ve, hogv a gazdasdgi :zerepf6 megadb a sz ir*"eg.o. intormad.'. (intanetsin,
a kitu'.ttui hat6s6g vagy
dokumenuicid pontos hi6t+oz6si adatai), amety ezt leheavd teszi az al.;ntatkdrd
szeru vaw a kdzsotgailbtd
sim;ra. Amennyiben sz'keges. ehhez csatolni kel a hozz'Er4g.e vonatkoz, idvdhaov,st

A 2014/24lzu ininyerv s9.
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(cegjegyz6sre jogosult vagy szahilyszerfien
meghatalmazott k6pvisel6 alSi;.asa)
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5/A. sz6mri mell6klet
NYILATKOZAT
a kizilr6 okok vonatkoz5siiban
Alu

mint

lirott

a(z)
(szdkhely:

szervezet c{Sjegyz6sre

jogosult k6pvisel6je a V6c V6ros Onkormiinyzata mint Aj5nlatk6r6 Sltal a
-F<ildg6z
beszerz6se V5c V5rcs Onkorm5nyzata r6sz6re a 2016,-20l-7, gitz6vre vonatkoz6an,,
t6rgyban kiirt kozbe;zez6si eljdr6s sor5n az al6bbi nyilatkozatot teszem a kizir6 okok
vonatkoz5sdban:

I.
Alulirott aj5nlattev6 ny latkozom, hogy cegemets8

-

szabdlyozott t6zsd'6n

jqyzik I szab5lyozott t5zsd6n nem jegyzik.

Amennyiben a c{?et szab5lyozott t6zsd6n nem jegyzik, [gyse

-

az aliibbiakat nyilatkozom a pnzmosds 6s a terorizmus finanszirozdsa megel6zesdr6t es
megakadtilyoziis;1njl sztib 2A07. 6vi OOOOr'I. t6rv6ny 3. S r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja szerint def ini6lt \ralamennyi t6nyleges tulajdonosr6l60:

neve:

6lland6 lak6helye:

vagy

-

nyilatkozom, hogy a nincs a penzmosasr6l sz6l6 torvdny
rd) alponua szerinti t6nyleges tulajdonos nincs

3. g r) pont ra)-rb)

rcf

vagy

II,
A)* A Kbt. 62. 5 (1) bekezdes k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom. hogy nincs olyan
szemely vagy szr:m6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely az aj6nlattev6ben

jogi

58 l4egfelel6
se

vSlae atih[zand6!

Megfelel6 v6lasz al6h[zand6!
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e prenzmosils €s a terrorizmL6 finanszirozisa megel6z€sir6l ds megakadStyozd#rdl sz6t6 2007. ivi ooo0l. tbNeny 3. g r)
gonqa szennft 6rMeaes tuiaidon(E:
ra) az a ten.n6szetes szem6b, aki jogj szemdlyben vdgy jogr szemdlyselget nern rendelkez6 szervezetben kozveflen0l
vagy - a Polg5ri rorv6nyk6nwr6l sz6td 2013. €vi v tijrveny (a tov6bbraoan: nx.) 8:2. (4) bekezdes€ben meghaHrozot
5
m6don - kii.zvetve a szavazati lc,gok vagy a tulajdoni hiiny;d legaliibb huszonot s;6zal6tjvit 'renaetrczit, n.
rtu,*fy
vagy. szemelyes joga szerint jolkepes szervezet nem_a szab6l)€zott piacon
ieglzett tdrsasdg, ametyre a "tOitis+gi Jog'i
sabdlyoziissal vagy azzal egyenartdk0 nemzetkdzi el6irdsokkar dsszhangban tdv6 kbzz€tdteti tOveletmenfet wna*oinii,
az a
jogi szemelyb€n.vagy iogi szematyiseqgel nem rendelkez6 szervezetben - a rtk.
b:2
.Ib)oekezdeseoen meghatarozotr - ak
(4)
meghatj10?6 befotyjssat rendetkezik,
rc) az a,tem6<zetes szem€I, aljnek megoiz6sjbdl vatamely ugytetl megbiz6st vegfehajtanak,
ro) arap[varryoK eseteb€n az a termeszetes szem6lv.
1..aki az alatitviny !"gyona legalibb huszondt szizaldk;nak a kedvezm€nyezettje. ha a teend6 kedvezm€nyezetteket
mar meghatSroztitk,
2. akinek 6rdek€ben az aldpit#nyt ldtrehoztdk, illet\€ m0kddtetik, ha a kedvezmdnyezetteket m6g nem hat6roz6k
meg,

fri

''"

9+!+Ec+:eEr+L

!

vagY

3. aki tagja-az alapitvdny kezel6 szeftdnek, vagy meghat6rozd befotydst gfdkorol az alapitviny vagyondnak

huszondt szdzaldka felett, illetve a., alapitvdny k€pvrselet6ben elj6r. tovjbb6
re) az ra)-rb) alpontokban meghatirozott te.mdszetes szem€lt hiinyiiban

rende'kez6 szervezet vezet6

tisztsecMiset6je;

legaldbb

a jcgi szem6ly vagy iogi szemilyi#ggel
-'-;. "-

nem

f

,

-€fi'-qfu,
..".d".
dil"di.uoo

koa/etetten vagy kozvetleni.il tdbb, mint 25olo-os tulajdoni resszel vagy szavazati joggal
rendelkezik.

vagy
B)* A.Kbt. 62. 5 (1) bekezdes k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy rran
olyan jogi
szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes eervezet, amely az aj5nlattev6ben
kozvetetten

\6gy k6zveuen0l t6bb, mint 25yo-os tulajdoni rdsszel vagy szarazati joggal rendelkezik.

Ezen

szervezet (ek) megnevezdse a krivetkez6:

c{3ner:
sz6khely:

Fenti szervezet(ek) ronatkozdsaban a Kbt. 62.
kiz6r6 feltdtel nem 5ll fenn.

s (r)

bekezdes k) pont kc) alpong5ban foglalt

Keltezes (helyseg, 6v, h6nap, nap)

(ceqjegyzesre jogosult vagy <?ab6lyszerfi en
meghatalmazott k6pvisel6 aliiirasa)
6l szijks€g eseten b6vftfEt6!

,{.#,#.

6JB. szAmt mell€klet
NYILATKOZAT

a kiz6r6 okok vonatkoz6sibans2
Alulirott

il;;

a(z)

i.6;;;bi"

; ;;;;;;;

il;.'#;

(sz6khely:

l:iTfffd,1.X";."i:"jf.ffi::

beszerz6se V5c V6ros Onkorm5nyzata r6sz6re a ZOL6IZOL7. 96z6vre vonatkoz6an,'
tiirgyban kiirt kozbe:;zez6si eljiirSs sor6n az alSbbi nyilatkozatot teszem a kiz6r6 okor
vonatkoz5#ban:
Nem;illnak fenn velunk szemben a kozbeszez6sekr5l sz6l6 2015.6vi
alabbi kiz;r6 okok, mely szerint nem lehet aj6nlattev6, amennyiben:

c(uII.

t6rv6nyben foglalt

Kbt. 62. 5 (2) bekezd6s:
a) vezetS tiszts6gviselirje vagy felugyel6bizotts5g6nak tagja, c6gvezet6je vagy gazdasiigi t6rsas6g
eset6n annak egyediili tagja, rragy szem6lyes joga szerinti hasonl6 ugyvezet6 vagy fehigyeld
szerv6nek tagja, illetv€: szemdlyes joga szerint az el6bbieknek megfelel5 dont6shozatali jogkorrel
rendelkez5 szem6ly ol'1an szem6ly, akivel szemben az (1) bekezd6s a) pontjiiban meghatdrozotr
bfincselekm6ny miatt az elmflt rit 6vben joger6s iteletet hoztak 6s a b0ntetett eld€lethez f0z5d6
h5trdnyok aldl nem m€ntes0lt, \rdgy
b) az (1) bekezd6s a) pontjSban meghatdrozott b[jncselekm6ny miatt a joger6s iteletet az elm6lr
6t 6vben - vagy ha e:: rovidebb az adott b[incselekm€ny kapc#n az eli!6lt bi.intetett el6dlethez
f[26d6 hiivdnyok al6li mentesrild#hez sz0ks6ges id6n bel0l - otyan szem6llyel szemben hozt6(
aki a bfincselekm6n'y elkdvet6sekor a gazda#gi szerepld vezet6 tiszts6gvisel6je vagy
feliigyel5bizottsSgdnak tagja. cegvezet6.le vagy gazdas6gi t6rsasig esetdn annak egyedrli tagja,
vagy szem6lyes joga szerinti hasonl6 0gyvezet6 vagy feltigyel6 szerv6nek tagja, illetve az
el5bbieknek megfelel6 donteshozatali jogkorel rendelkez6 szem6ly volt.

Keltezds (helyseg, 6v, h6nap, nap)
(cegjegyz6sre jogosult vagy sza bii lyszeriien
meghatalmazott k6pvisel6 aliSinisa)

ozA-

l,tagy,arorv*3on tetetep:dett ai6nlaftevii, kdz6s aj6ntaftdtet esetdn a k6z6s aFntatev6k kiildn-kr:ton
teszik meg
kiizjegyz6 vagy 9azdas69i, irretve szakmai kamara 6rtar hitelesitett nyilatko2at formdjiban.
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7, sz. mell6klet
NYILATKOZAT

a 32ll2OL5. (X. 30.) Korm. rendetet 21. g (1) bekezd€s a) ponga atapj5n a fethiv6s
megkiitd6s6t6l visszafe16 sz6mitott 3 6v referenci6i16l

(sz6khely:............

....) ajdnlattev6 / az alkatmassdg igazolds6ra ig6nybe vett mds
szervezet cegjegyzesre jogosult / meghatalmazott kepviseldje a(z) v6c V5ros dnkorm6nyzata
mint Ajdnlatk6rS Sltal a ,,Fiild96z beszerz6se V5c v6ros 6nkorm6nyzata r6sz6re a 2016.-

2o17. gitz6vre vonatkoz6an Eirgyban inditott kozbeszezesi eljdnls sor5n ezennel ktelentem,
hogy az 5ltalam k6pviselt szervezet a felhlvas feladd#t6l visszafel6 sziimitott 3 evben az alSbbi
kozbeszeaes tirgya szerinti referenciakat teljesitette:
Szerz6d6s

Szerz6diitt
mennyis6g m3ben

t5rgya,
Szerz6d6st

Teljesit6s
ideje

kiit6 m5sik

(id6tartama, -

f6r

t6l -ig, 6v,

(neve,

h6nap, nap

el6rhet6s

esei)

pontos#99a1
)

megnevez6se,
ismertet6se,
olyan
r6szletess6ggel,
hogy

meg6llapithat6
legyen bel6le az
M1
alkatmass6gi
kiivetelm6nynek
va16 megfelel€s

Saj6t teljesites
a16nya o/o-ban

A teljesit6s az
el6iriisoknak 6s a
szerz6d6snek
megfelel6en
t6rt6nt?

(igen/nem)

Keltezds (helyseg, eV h6nap, nap)

(cegjegyzes re jogosult vagy

szabSlyszerijen meghatal mazott
k6pvisel6 a15ir6sa)

-r#,l#*rh;".

8, sz5mri mell6klet
MEGHATALMAZAS

mint

a(z)

) ajiinlattev6/alv6llalkoz6/ az alkalmassag
szervezet cegjegyzesre jogosult k€pvisel6je ezennel
an.:
(szig.z.:
szUl':
meghatalmazom
veros
V5c
lakcim:
, hogy a(z)Onkorminyzata
Onkorm5nyzata mint Ajdnlatk6r6 iiltal a ,,F6ldg6z beszerzEse Vic v5ros--------j
dsz6re a ZOil6.-ZOIZ, 95z6vre vonatkoz6an' tirgyban keszitet ajiinlatunkat alSir5sivat

(szdkhely:

igazold#ra ig6nybe

vett m5s

lSssa el.

-;

Keltezds (helyseg, 6v, hdnap, naP)

(meghatalmazoE al5[r5sa)

(meghatalmaz6 cebjegyzesre jogosult
k6pviselSjenek alSir.iisa)

El6tt0nk, mint
Aldiriis:
N€v:

Lakcim:

tan k el6tt:
AlSiriis:
N€v:
Lakcim:

--t-ffi.

9. sz. mell6klet
NYILATKOZAT
a Kbr 73. g (4)-(5) bekezdes€ben foglattakrol

Alulirott

mtnt a(z)

)"Jd^rrd;;;",iil'",.e,"n"Cia"*nZp*"r!IlT};
-;------E-,:-------varos Onkorm6nyzata. m1t
Onkormiinyzata r6sz6re

iffm::fffJ":frrds

_^O-e1t$!iO_

. beszerz6se V6c Viros
uon"tkoz6an,, tiirgyban kiin
a Kbt. 73. S fql<sl- LJrlJlrenut

atay--iOiig

!ar*r!'-

a
...]iit6..-2o'.z.
sordn az ardbbi
nyiratrozatot"teszl'm-

Nyilatkozom, hogy az iirtaram k6pvisert
szervezet 6rtar benyrijtott ajSnrat

a Kbt. 73. 5 (4)
mesfetet azoknak . loi"v.rliecirri. szocidtis
3:l=1=,_
es muntiai_
"t"pj?n
Kovetermenyekner! amerveket a jogszab6rvok
vagv toGhr,ten]urmazanuz'tordolv ;;;ffi#
4. mer6kretben reGirort roi'nvezeirleiliiiiri*"r',
es munkajosi renderkez6sei

lii"ff"a.*"

Nyilatkozom, tov5bb5, hoqv ai6nratunkat
a..Kozbeszez6si Hatosdg - a fograrkoztatasporitikiert
felelSs miniszter Sltal min-den-6vben
renaettez6s6ie- b"*d--dtt adatszolgiiltatiis
alapjdn - dltal
kiadott, a MagyarorszS.0n eoves Sgazatokban
arkarmazani6 toterezci regkisebb munkab.rnil
sz6l6 t6j6kozrakisban foslattatiiigyer,rinou
;i"6r*".
"eiureu"i

I;dfi

Keltez6s (helyseg, 6v, h6nap. nap;

(cegjegyzdsre jogosult vagy szab5lyszerfi
en
meghatalmazott k6pviseld aliiir6sa

-'#ffifu.

1O, sz,

mell6klet

Nyilatkozat
dokumentaci6 letiilt6se16l

mint

(ajdnlattev1

regbhds,ig

szdkhelye)

neve),

k6telezettsdgvSllaf

a ..............

iisra jogosult

V5ros Onkorm Anyzzb r6szdre

a

(aj;inlattev6 mqnevezese)
... (Ajiinlatevfit nyilviinarfri

(Ajiinlattev6 cqjegpdkszima) nev6ben
(tiszB:q nqiebl4e) a Fiitdg6z beszerzEse v6c
2OL6.-ZOL7, giizdvre vonatkoz6an- targyiiban

meginditott kozbeszen6si eljiirdssal osszefrigg€sben nyilatkozom, hogy az ajiinlatdteli felhiwis L
3. pontjiinak foglaltakat tudomSsul vetGm 6s a krizbeszezesi dokumentumok teljes
te{edelmiikben tOrtdn6 letctltds€t 6s kezhezv6teldt ezriton igazotom.
C69 neve:
Ka

Dcsolatta

rt6 neve:

E-mail cim:
Fax sz6m:
C€g ad6szdma:

Keltezes (helyseg, 6v. h6nap, nap)

(cegjegrlzdsre jogosult vagy
wabiilyverfien meghatalmazott k6pvisel6
at6frSsa)

."-.@

I. Alkalmazott riividit6sek

-

Pc

=

6s iet6t6sek:

FcildgSz nett6 egyse5g5ra

[HUFiG]l egys6gben.

Pr = Foldg6z molekula 5ra [HUF/GJ] egysegben.
RHD = Rendszerhaszn6lati diiak osszefoglal6 neve RHD=KD+FD, ahol
KD = Fix rendszerhasznSlati dij vagy kapacit6sdrj (HUF/m3/h/6v)
KDei = az i-edik fogfaszt6hely kapacitSsdij egyse.ldG (HUF/m3/h/6v)

KDe

=

Fix rendszerhaszndlati

di

egyseg5ra az egyes fogyaszt6helyekre sz6mitott Fix

rendszerhaszn6lati dij srilyozott 5tlaga KDe=

I(KDerxhi)/:hi IHUF/n3lhl6v],

eSysegben.

- FD = Forgalommal ar6nyos dij [HUF/G]I egysqlben.
- FDui = az i-edik fogyaszt6hely forgalmi dij egyseg5ra IHUF/GJI egys6gben.
- FDe = forgalommal ar6nyos rendszerhaszndlati dij
egyseg5ra

-

:

FDe=:(FD"rxqi)/!qi IHUF/GJ]egysdgben.

qi = Az €gyes fogyaszt6helyek

s0lyozott

6ves korrig6lt gdzfogyasztasa [GJ/6v] egysegben.

- hi = Az egyes fogyaszt6helyeken lekOtott kapacitas, ragyis drds cs0cs lekot6s [m3/h]
egys6gben

II.

RFc = Referencia f0td6rtdk 34,514J/Nm3 (a [Nm3] egys6gben megadott fogyasztasi
adatok IM]l-ra illetve [GJ]-ra tort6n6 Stsz6miki#m haszn5latos 6rt6k.)

Ftildo5z eovs6o6ra (Pe) tneft6 HUF/Gtl

A fdldg6z egyseg5m Pe tartalmazza a molekula6rat Pr, 6s a rendszerhasznSlati

dfat RHD.

Az RHD k6t elembcjl tev6dik ossze, a forgalommal ardnyos rendszerhaszn6lati, vagyis forgalmi
dijbol ,,FD." [HUF/GJ] egys6gben, valamint a fix rendszerhaszn6lati, vagyis kapacit6s dijb6l ,,KD."
IHUF/Nm3/h/6vl-ben. A kapacit6s dij az elbir6lhat6sdg 6rdek6ben [HUF/GJ] egys6gre kerril
5tsz6mitasra az a16bbi kdplet szerint:

Kapacitasdfi [HUF/G]I=

(KDe*:hi)/( Iqi *RFa)

bkeilat sordn a foldgdz szSmitott egysegSra az aj6nlat szerinti Pe [HUF/GJ] az egysdgre
sz6mitott molekula 5r Pr 6s a [HUF/G]] egys6gre 6tszdmitott rendszerhaszndlati dij RHD
0sszegek6nt ker!l meghat5roz6sra.

A

Az Ajiinlattev5k arz aj6nlatuk elk6szit6se sor5n a ktizebszerzEsi dokumentumok ,,8
Mell6kfet 2OL6" k ipezS ,,Ajinlati t6bl5rzatot', tiiltik ki, az al5bbi adatok megad6saval:
- Az egyes fog yasztiisi helyekre megaj5nlott kapacitSs dij (KDer) [HUF/GJ] (M9-M2S celi;k)
Az egyes fogyaszt5si helyekre megaj5ntott forgatmi dij (FD.t [HUF/Nm3/h] (N9-N2S
cell;ik)

-

A ralamenny fogyasztaisi helyre megadott egysdges fOldg6z molekuta 6r
(E35 ce a)
Ajenlattev6 neve, kit6lt6s d6tuma stb.

(pr)

[HUF/GJ]

Az 6rt6kel6 tSblSzat s5rgdval jelzett celliiiba kell a megfelel6 adatokat beirni €s a tabl6zat
automatikusan kiszSmitja a foldg'z egyseg6r6t (pc) tHUF/Gll egys{1ben, ami az ajdnlat
6rtekel6se sor5n az elbirSl6s targydt kepezi majd.

Aj6nlattev6k aiSnlatukhoz csatou6k mind a fix rendszerhaszn6lati, vagy kapacitas dij
(KDei), mind a forgalommal ar5nyos rendszerhaszndlati dij, vagy forgaimi iiy
1fOe1 ,
valamint a ftildgiz (molekuta) dii (pr) 6s (pe) g5zdij szimitasanak levezet6s6t,
sz5madatokkal kititltiitt k6ptetek bemutakis5va! i fenliekben megadott szimit5si
m6d alapj5n.

III.

Napi adatszolo6ltat5s (nomin5lSs)

Ajdnlattev5 biztosiqa az Aj6nlatk6r6 r6sz6re, hogy a >20m3/h feletti nevleges gdzmdr6ver
rendelkez6(de a 100 m3/h meg nem hatad6) fogyaszt6si hetyek tekintetd6en -nincs napi
adatszolgeltatSsi kotelezetts6ge.

IV. Havi elfoovasztand6 mennvis6oek
Aj5nlattev6 nem irhat el6 havi szinten kotelezet6en elfogyasztand6 mennyis6geket. F7-rel
kapcsolatban minim5l san 6s maximSlisan elfogyasztand6 tolerancia sSvokat nem irhat el6, es
ezzel kapcsolatban nem is p6tdijazhat.

V. Eves elfoovasztalrd6 mennvis6oek

01.10.2015., O6:OO CET Of .tO,2Ot7,, 06:00 CET id<iszakra osszesen 504.960 gnmr a
dokumentdci6 ,A melld:klet 2076", ,,2016_ZOl7,, frjl6n ta16lhat6 bont6sban
Mind6sszesen 20 db. 20-100 m3/h kozcitti ndvleges mdr6(k) 886 m3/h osszteliesitm6ny6
felhaszn615si hely, osszesen: 504.9GO gnm3 szii ita;d6 mennyiseggel.

-

Ajetnlatk6rd 5o4.95ognm3 fordg5z v6telre vdllal kotelezetts6get, de opci6k6nt
fenntartla a
lehetcis6get osszesen '7 77o,6943gnm3 foldgitz v6tel6re az elj5rdsban r6szwev6
int&mdnyek
Sltal osszesitetten, a szenSdls teljes id6tartama alatt.
meghatarozott mennyis6geket az MSZ 164g szabvdny szerint 15 oc es 101.325 kpa
referencia
.A
k0r0lm6nyeken kell 6rtelmezni m3 -ben. [gnm3]

11. Az alul-, 6s t6lfogyaszt6s €s jogkiivetkezmGnyei

A

szerz5d6ses id5szak. sorin t6nyregesen. 6wett fordg6z mennyis6get (szt6ny)
Felhaszn6.l6, valamennyi fogyasztdsi hely6re osszevo-ntan kell mfoha*rozni "u
megsziin6senek napjSvrl.

az

osszes

,r.ioae,

...*t#6_

P6tdij m6rt6ke atulfogyasztas eset6n,
Alulfogyasztask6nt defini6ljiik a felek azt az esetet, amikor a verz6d6ses id6szakban
t6nylegesen a fentiek szerint sz5mitottan iitvett foldgdz mennyis6g kiebb, mint a
kotelez6en Stvdtelre szez6ddfr 6ves mennyis4l lSZt6ny< SOC.S6O gnm:7€v;.

a. P6tdij alapja az 6t nem vett foldgiiz mennyiseg, ennek megdllapita#n6l a
tulhaszniil6i fogyaszHsi heryeken a szez5d6ses id6szak aratt erfog)€sztott
dsszesitett mennyisdget kell figyelembe venni.

b. P6tdii mdrt6ke az Elad6 6ltal osszevontan a FelhasznSl6i fogyasztjsi helyekre
megaj5nlott, a szez6deses id6szakra 6rvdnyes dsszevont foldgiiz (molekula)
dijSnak 30o/o-a az 5t nem vett foldgiiz GJ egys6gben kifejezett mennyiseg6vet.-

P6tdij marteke tri lfogyaszt6s eset6n:
Tilvdtelezes az, amikor a szez6deses id6szakban t6nylegesen dtvett f<ildgiz mennyiseg
nagyobb, mint a k6telez6en 5tv6telre szerz5dott 6ves maxim5lis mennyiseg (SZt6ny>
706.9439nm3/6v).

a. P6tdi alapja a trilfogyasztott fdldgdz mennyi#g. Ennek meg6llapitasdndl a
fogyaszbsi helyeken a szerz6d6ses id6szak alatt a Felhaszn6l6i foglasztdsi
helyeken az elfogfasztott dsszesitett mennyiseget kell figyelembe venni.

b. P6tdij m6rt6ke az Aj6nlatad6 Sltal dsszevontan a fogyasztasi helyekre
megajdnlott, a szez5d6ses id6szakra 6rv6nyes 6sszevont f6ldgdz (molekula)
dlj'nak Zoo/o-a szorozva a ttllfogyaszt6ssal drintett f6ldg6z GJ egysdgben
kifejezett mennyiseg6vel.

.

Elad6 amennyiben szrikeges, akkor

34,5Mt/gnm3 f(itd6rt6ket alkalmazza iitsziimitdsok

so16n,

0n6l16 mell€kletek:
A. mell6klet 2016: V5c VSros dnkorm5nyzatanak €s int&m6nyeinek reley5ns adatai.
B. mell6klet 20163 Aj6nlati t6blSzat
C. mell€klet 2016: KorlStozas besorol5s
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