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Tisztelt Ajánlattevők! 
 

Önök a Székesfehérvári Tankerületi Központ által „Munka-, illetve tűzvédelmi, érintésvédelmi, 
villámvédelmi feladatok beszerzése” címen indított beszerzési eljárás dokumentációját tartják a 
kezükben.  

 
Ajánlatkérőnek jelen dokumentációval az a célja, hogy segítséget nyújtson az egyértelmű, a 

felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat 
elkészítéséhez. Az Ajánlatkérő célja, hogy a teljesítésre alkalmas ajánlattevők ajánlatai érvényesnek 
minősüljenek, ehhez azonban a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban foglalt 
követelményeknek eleget tevő ajánlat benyújtására van szükség az ajánlattevő részéről. 
 

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy figyelmesen tanulmányozzák át az ajánlatkérési 
dokumentációt és írásbeli ajánlatukat a felhívásban, illetve a dokumentációban foglalt követelmények 
figyelembevételével, valamint az irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el és 
nyújtsák be. A felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek meg 
nem felelő ajánlat érvénytelennek minősül. 

 
 Ajánlatkérő képviseletébe a dokumentációt ellenjegyzem: 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Schablauer Péter 
felelős akkreditált beszerzési szaktanácsadó 

nyilvántartási szám: 00182 
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I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
 

1. Ajánlatkérő adatai 
 

 

Székesfehérvári Tankerületi Központ 
8000 Székesfehérvár, Petőfi út 5. I. emelet 
Képviseli: Török Szabolcs tankerületi igazgató 

 
 

2. Ajánlatkérő nevében az eljárás lefolytatásában eljáró szervezet 
 

 

Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt. 
7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 17. 
 
Telefon: +36 82 510-001 
Fax: +36 82 222-067 
Email: info@mkeb-zrt.hu 
 
Dr. Schablauer Péter 
felelős akkreditált beszerzési szaktanácsadó 

 
 

3. Az eljárás címe 
 

 

Munka-, illetve tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi feladatok beszerzése 

 
 

4. Az eljárás azonosítója 
 

 

HKT-123/2017. 

 
 

5. Az eljárás tárgya és a szerződés megnevezése, amire ajánlatot kérnek 
 

 

Munka-, illetve tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi feladatok beszerzése 

 
 

6. A beszerzési eljárás típusa 
 

 

A jelen beszerzési eljárás a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás. 

 
 

7. Ajánlati dokumentáció, valamint annak beszerzési feltételei 
 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt egyidejűleg megküldi az 
általa kijelölt ajánlattevőknek, továbbá honlapján teszi közzé. 
 
A dokumentáció Ajánlatkérő által az ajánlattevő részére történő megküldése, valamint a 
dokumentációnak a honlapról történő letöltés esetén a letöltés visszaigazolása az eljáráson való 
részvétel feltétele. 
A dokumentáció másra nem átruházható. 
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A visszaigazolásra vonatkozó nyilatkozatmintát jelen dokumentáció 7. számú melléklete 
tartalmazza. 
A dokumentáció letöltése esetén a visszaigazolást az alábbi elérhetőségek valamelyikére kell 
ajánlattevőnek megtennie: 
 
Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt. 
Email: info@mkeb-zrt.hu 
Fax: +36 82 222-067 

 
 

8. A beszerzés tárgya, mennyisége 
 

 

Munka-, illetve tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi feladatok beszerzése, az ajánlati 
dokumentáció III. kötet Műszaki leírásban foglaltak szerint. 

 
 

9. A teljesítés helye 
 

 

Székesfehérvári Tankerületi Központ Székesfehérvári és Móri járásába tartozó intézményei, a 
dokumentáció III. rész Műszaki leírás 2.) pontjában foglaltaknak megfelelően. 

 
 

10. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 
 

 

2017. augusztus 15-től 2017. december 31-ig 

 
 

11. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 
 

 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF). 
 
Előleg biztosítása: 
Ajánlatkérő nem biztosít előleget. 
 
A kifizetés egyéb feltételei: 
Ajánlatkérő havonta, átalánydíj formájában fizeti meg az ellenszolgáltatási összeget. 
2017. augusztus hónap vonatkozásában nyertes ajánlattevő félhavi díj számlázására jogosult. 
 
A számla kifizetésének feltétele Ajánlatkérő által kiállított teljesítési igazolás. 
 
Ajánlattevőnek a benyújtott számlájához csatolnia kell 

 amennyiben szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor az erre vonatkozó 
nyilatkozatát, vagy 

 amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor az 
ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi NAV által kiállított adóigazolást, 
hogy nincsen egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettsége. 

 
 

12. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot 
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Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot. 

 
 

13. Részajánlattétel lehetősége 
 

 

Ajánlatkérő az eljárásban az alábbiak szerint biztosítja részajánlattétel lehetőségét: 
 
1. rész: Székesfehérvári járás intézményei 
2. rész: Móri járás intézményei 

 
A részeket tovább bontani tilos, az ilyen módon benyújtott ajánlatot Ajánlatkérő hiányosnak 
minősíti, és érvénytelennek nyilvánítja. 

 
 

14. Kizáró okok és azok igazolása 
 

 

Kizáró okok: 
 
Az eljárásban nem vehet részt az az ajánlattevő (közös ajánlattevők), 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) 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, 

e) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) 
bekezdésében foglaltak alapján nem minősül átlátható szervezetnek. 

 
A kizáró okok igazolási módja: 
 
a) Ajánlattevőnek a kizáró okokra vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozata; 
b) Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nincsen egy évnél régebben lejárt adó-, 

vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége; 
c) Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezetnek 
minősül; 

 
A nyilatkozatokat az ajánlati dokumentáció kizáró okokra vonatkozó összevont nyilatkozatának 
felhasználásával kell megtennie ajánlattevőnek. 

 
 

15. Alkalmassági feltételek és azok igazolása 
 

 

Előírt alkalmassági feltételek: 
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A1) Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 36 

hónapban a beszerzés tárgya (Munka-, illetve tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi 
feladatok beszerzése) szerinti, összességében legalább nettó 1.000.000 Ft ellenszolgáltatási 
értéket elérő, szerződésszerűen teljesített (megrendelő részéről átvett) referenciával 
(referenciákkal). 

 
Ajánlattevő az alkalmassági feltételnek maximum 2 darab referenciával felelhet meg 
együttesen. 
 
Amennyiben ajánlattevő mindegyik részajánlati kört megpályázza, elegendő az előírt 
feltételnek egy alkalommal megfelelnie. 

 
Az alkalmasság igazolása: 
 
Ai1) Ajánlattevő nyilatkozata vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás az alábbi 

minimum tartalommal: 

 a szerződést kötő másik fél neve, címe; 

 a referenciát igazoló személy neve, beosztása, telefonos elérhetősége; 

 a szerződés tárgya, annak pontos megnevezése; 

 a teljesítés helye, ideje; 

 az ellenszolgáltatás összege; 

 valamint az, hogy szerződésszerű volt-e a teljesítés 
 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági feltételnek több referenciával kíván megfelelni, 
abban az esetben a referencia nyilatkozatot illetve igazolást referenciánkét külön-külön kell 
benyújtania. 
 
A referencia nyilatkozat mintáját az ajánlattételi dokumentáció releváns melléklete 
tartalmazza. 

 
 

16. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai és módszere 
 

 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 
 

17. Az ajánlati ár megadása 
 

 

Ajánlattevőnek az ajánlati árát a megpályázott részajánlati körbe tartozó valamennyi intézmény 
vonatkozásában meg kell adnia az ajánlati dokumentáció részét képező tételes kereskedelmi 
ajánlatban a dokumentáció 6/1. és 6/2. mellékleteinek felhasználásával (MS Excel táblázat), és 
ennek összesítőjét a Felolvasólapon szerepeltetnie nettó összegben, továbbá annak ÁFA 
tartalmának megadásával és bruttó összegben is. 
Ajánlatkérő a bruttó ellenszolgáltatási ár figyelembevételével értékeli a benyújtott ajánlatokat. 

 
 

18. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 

 

a) Késedelmi és hibás teljesítési kötbér 
Amennyiben ajánlattevő elmulasztja teljesíti, vagy hibásan teljesíti a szerződésben vállalt 
kötelezettségeit a szerződésben vállalt határidőn belül, úgy Ajánlatkérő a szerződésszegésből 
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fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi illetve hibás teljesítési 
kötbérre jogosult. 
A kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt határidőt, vagy hibásan teljesített napokat követő 
minden késedelmesen vagy hibásan teljesített eltelt naptári nap után ajánlattevő ajánlatában 
megajánlott nettó ajánlati ár 1 %-a, de összességében legfeljebb az ajánlati ár 20%-a.  

 
 

19. Az ajánlattételi dokumentáció megküldésének időpontja 
 

 

2017. augusztus 2. 

 
 

20. Az ajánlat benyújtásának módja 
 

 

Az ajánlatot kizárólagosan elektronikus úton (email) lehet benyújtani, a Magyar Közbeszerzési és 
Elektronikus Beszerzési Zrt. - mint a beszerzés lebonyolítójának - alábbi email címére:  
 
kozbeszerzes@mkeb-zrt.hu 

 
 

21. Az ajánlat összeállításának módja 
 

 

a) Az ajánlatot .PDF formátumban szkennelve, elektronikus úton benyújtani az ajánlattételi 
felhívás 20. pontjában megadott email címre. 
 

b) A benyújtott ajánlatot fedlappal és tartalomjegyzékkel, valamint 1-gyel kezdődő folytatólagos 
oldalszámozással kell ellátni. 
 

c) Az ajánlatban szereplő valamennyi nyilatkozatot a cégjegyzésre jogosult személy aláírásával 
kell ellátni. 
 

d) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, képviseletére 
jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás mintáját, egyszerű másolat formájában. 
 

e) Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott 
személynek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a 
képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírásával ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. 
 

f) Az ajánlathoz csatolni kell a megpályázott részajánlathoz (részajánlatokhoz) kapcsolódó, az 
ajánlati dokumentáció részét képező tételes kereskedelmi ajánlatot, beárazott formában, PDF 
formátumban és szerkeszthető MS Excel formátumban is.  
 

 

22. Az ajánlattételi határidő 
 

 

Az ajánlattételi határidő 2017. augusztus 11. (péntek) 10.00 óra 
 
Az ajánlatot legkésőbb az ajánlattételi határidőig el kell juttatni a felhívásban előírt összeállításban 
és módon az eljárást lebonyolító részére. 
 
Amennyiben a benyújtott ajánlat elektronikus úton nem érkezik be az előírt ajánlattételi 

mailto:kozbeszerzes@mkeb-zrt.hu
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határidőre, úgy az elkésett ajánlatnak minősül, és érvénytelenítésre kerül. 

 
 

23. Az eljárás nyelve 
 

 

Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 
 
Amennyiben az ajánlat a magyartól eltérő nyelvű anyagokat is tartalmaz, abban az esetben 
ajánlattevőnek azokat felelős magyar fordításban is be kell csatolnia. 
 
Felelős magyar fordításnak minősül az a fordítás amelyet a tartalmazza az ajánlatot aláíró, 
cégjegyzésre jogosult személy aláírással ellátott azon záradékát, hogy a magyar fordítás 
mindenben megegyezik a nem magyar nyelven becsatolt dokumentumban foglaltakkal. 

 
 

24. Hiánypótlás lehetősége 
 

 

Ajánlatkérő 1 alkalommal biztosítja hiánypótlás lehetőségét ajánlattevők részére. 

 
 

25. Egyéb feltételek 
 

 

a) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult személynek kell aláírnia. 
 

b) Az ajánlatban csatolni kell az aláíró személy aláírási címpéldányát egyszerű másolat 
formájában.  
 

c) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az árajánlatkérés nem keletkeztet 
szerződéskötési kötelezettséget számára. 
 

d) Ajánlatkérő az árajánlatkérést az ajánlatételi határidő lejártáig visszavonhatja. 
 

e) Ajánlatkérő eltekinthet attól, hogy a szerződést az ajánlattevő gazdasági szereplők 
valamelyikével kösse meg, ha a benyújtott árajánlatok magasabbak az interneten elérhető és 
összehasonlítható módon kiválasztható alacsonyabb vételárú, az ajánlatkérés tárgyával 
megegyező árunál, vagy szolgáltatásnál. 
 

f) Ajánlattevőt ajánlati kötöttség terheli, mely az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az 
ajánlati kötöttség időtartama 30 nap. 
 

g) Érvénytelen a benyújtott ajánlat: 

 az ajánlattételi határidő leteltét követően kerül benyújtásra; 

 nem a felkért ajánlattevő nyújtotta be az ajánlatot; 

 ajánlattevő nem felel meg kizáró okokban foglaltaknak illetve az összeférhetetlenségi 
követelményeknek; 

 ajánlattevő nem felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek; 

 ajánlattevő egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek, 
illetve a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételnek. 

 
h) Eredménytelen a beszerzési eljárás ha: 

 nem nyújtottak be ajánlatot; 

 kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be; 
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 az ajánlattevők és/vagy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő ajánlatában megadott 
ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt; 

 ha az értékelési szempontoknak megfelelően az összességében a legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó ajánlattevő, vagy legalacsonyabb összegű ajánlat megajánló ajánlattevő 
benyújtott ajánlatában megadott ellenszolgáltatási érték magasabb, mint Ajánlatkérő 
rendelkezésére álló anyagi fedezet. 

 a beszerzéshez fűződő érdek az Ajánlatkérő részéről igazolhatóan megszűnt. 
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II. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
1. Szolgáltatás keretében elvégzendő feladatok a hatályos jogszabályokban rögzített követelmények 

szerint: 
 
1.1 Munkavédelem: 

 
Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő részére az 1993. évi XCIII. törvény által előírt rendeletek, illetve 
hozzá kapcsolódó szabványok alapján teljes körű munkavédelmi tevékenységet szolgáltatja az alábbiak 
szerint: 

 
a) Munkavédelmi Szabályzat, illetve Szabályzók kidolgozása, elfogadtatása a vezetővel, majd az 

érdekeltek tájékoztatása; 
b) Munkavédelmi oktatás tematikájának kidolgozása, területi megosztás szerint; 
c) Újonnan felvett dolgozók munkavédelmi oktatása; 
d) Területi időszakos oktatások elvégzése; 
e) Munkagépek, berendezések, felszerelések üzemképességének, valamint a  munkavédelmi 

szabályok betartásának rendszeres ellenőrzése; 
f) Munkavédelmi szemle lefolytatása évenként (szükség esetén gyakrabban, a  tevékenységtől 

függően); 
g) Foglalkozási balesetek körülményeinek kivizsgálása, nyilvántartásba vétele, jegyzőkönyvezése, 

előírt határidőn belül történő jelentése; 
h) Újonnan üzembe helyezett gépek, berendezések kezelésére munkavédelmi oktatási anyag 

kidolgozása az érvényben lévő rendeletek és szabványok alapján. Vonatkozó utasítások 
kiadása, azok betartásának ellenőrzése; 

i) Az intézményi szervezet munkavédelmi helyzetének értékelése; 
j) Statisztikai adatszolgáltatáshoz adatok biztosítása; 
k) Védőöltözet kiadására, használatára javaslattétel; 
l) Területi vezetők szükség szerinti meghallgatása a munkavédelmi feladatok ellátáshoz 

szükséges feltételek biztosítása érdekében; 
m) Munkahelyi veszélyforrások felkutatása, veszélyforrások elkerülésére intézkedés; 
n) Együttműködés a Foglakozás-egészségügyi orvossal; 
o) Kapcsolattartás a Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőséggel és az ÁNTSZ- el; 
p) Az általuk feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést tesz; 
q) Figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályok és szabványok változásait; 
r) Gépek, berendezések, eszközök időszakos felülvizsgálata; 
s) Gépek, berendezések üzembe helyezése, nyilvántartása; 
t) Folyamatos készenlét, és elérhetőség biztosítása, 
u) Kockázatértékelés elkészítése, és jogszabályi előírás szerinti felülvizsgálatának elvégzése.  

 
1.2 Tűzvédelem 
 

a) A hatályos magyar tűzvédelmi jogszabályok szerint előírt feladatok ellátása; 
b) Tűzvédelmi szemle megtartása, hiányosságok feltárása, rögzítése; 
c) Megbízó képviselete a tűzvédelem területén, hatóságokkal történő folyamatos 

kapcsolattartás; 
d) Tűz esetén jogszabály szerint javaslat készítése a szükséges megelőző intézkedésekről; 
e) Tervezett beruházások, felújítások, technológia módosítások tűzvédelmi véleményezése; 
f) Tűzvédelmi szabályzat elkészítése; 
g) Tűzriadó-terv elkészítése; 
h) Tűzvédelmi besorolás elvégzése; 
i) Tűzvédelmi oktatások megtartása; 
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j) Folyamatos képviselet biztosítása; 
k) Tűzvédelmi eszközök (tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok, tűzi víz medencék)     felülvizsgálata 

elvégzése, a tűzvédelmi eszközök meglétének és a tűzvédelmi dokumentációk 
érvényességének ellenőrzése, javaslattétel a feltárt hiányosságok pótlására, illetve a 
szabálytalanságok megszüntetésére; 

l) Érintésvédelmi szolgáltatás; 
m) Villámvédelmi szolgáltatás; 
n) Poroltó készülékek és tűzcsapok karbantartás és szervizelése 

 
 

2. Feladat ellátási helyek 

 

SZÉKESFEHÉRVÁRI JÁRÁS 

Intézmény neve Címe 

Atilla Király Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 8127 Aba  Kisfaludy utca 12/C 

Atilla Király Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskolája 8127 Aba Béke tér 1. 

Atilla Király Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskolája 8043 Iszkaszentgyörgy Kastély utca 8. 

Atilla Király Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskolája 8125 Sárkeresztúr Kossuth Lajos utca 64. 

Atilla Király Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskolája 8124 Káloz  Szent István tér 9. 

Atilla Király Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája 8127 Aba Szent István király tér 7. 

Atilla Király Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája 8127 Aba Béke tér 1/A 

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Kézségfejlesztő iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 

8000 Székesfehérvár Szekfű Gyula utca 6. 

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Kézségfejlesztő iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 

8000 Székesfehérvár Liget sor 

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Kézségfejlesztő iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 

8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 123. 

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Kézségfejlesztő iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 

8000 Székesfehérvár Somylói út 2/a 



HKT-123/2017. MUNKA-, ILLETVE TŰZVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, VILLÁMVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS 
BESZERZÉSE  

              13. oldal 

ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ELJÁRÁS 

 

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Kézségfejlesztő iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 

8000 Székesfehérvár Budai út 90. 

Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és 
Készségfejlesztő  Iskolája 

8000 Székesfehérvár Havranek József utca 4. 

Batthyány Lajos Általános Iskola 8151 Szabadbattyán Iskola u. 7. 

Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem 
Tagiskolája 8151 Úrhida Kossuth Lajos utca 64. 

Csóri Mátyás Király Általános Iskola  8041 Csór Csór Fő tér 1. 

Csóri Mátyás Király Általános Iskola  8041 Csór Magyar utca 12. 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 8000 Székesfehérvár III. Béla király tér 1. 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye 8060 Mór Kossuth Lajos utca 1. 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári 
Tagintézménye 8000 Székesfehérvár Szabadságharcos utca 59. 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári 
Tagintézménye 8000 Székesfehérvár  Árpád utca 3. 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári 
Tagintézménye 8000 Székesfehérvár  Palotai út 52. 

Felsővárosi Általános Iskola 8000 Székesfehérvár  Koppány utca 2. 

Felsővárosi Általános Iskola Sukorói Tagiskolája 8096 Sukoró Óvoda utca 2/b 

Fülei Általános Iskola 8157 Füle  Petőfi utca 12. 

Gorsium Általános Iskola 8121 Tác Kossuth Lajos utca 135. 

Gorsium Általános Iskola  8121 Tác Kossuth Lajos utca 133. 

Gorsium Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája 8122 Csősz Kossuth Lajos utca 11. 

Hétvezér Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Hétvezér tér 1. 

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 8043 Iszkaszentgyörgy Kastély utca 8. 

Kálozi Szent István Általános Iskola 8124 Káloz Szent István tér 9. 

Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános Iskola 8145 Nádasdladány Fő út 66. 

Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános Iskola 8145 Nádasdladány  Sport utca 1. 

Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 8154 Polgárdi Kossuth Lajos utca 139. 

Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 8154 Polgárdi Kossuth Lajos utca 167. 

Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 8154 Polgárdi  Kossuth Lajos utca 185. 

Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola 8143 Sárszentmihály Fő út 50. 

Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Tolnai utca 41. 
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Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti 
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8000 Székesfehérvár Városház tér 3. 

Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Szekfű Gyula u. 4. 

Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola Bársony István Tagiskolája 8051 Sárkeresztes Arany János utca 1. 

Székesfehérvári István Király Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Kelemen Béla utca 30/A. 

Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 8000 Székesfehérvár  Széchenyi utca 13. 

Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13 

Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium 
és Alapfokú Művészeti Iskola 8000 Székesfehérvár  Béke tér 4. 

Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola 8000 Székesfehérvár  Pozsonyi út 99. 

Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár  Munkácsy Mihály utca 10. 

Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Gyümölcs utca 13. 

Székesfehérvári Németh László Általános Iskola 8000 Székesfehérvár  Salétrom utca 4-6. 

Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Széna tér 10. 

Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár  Batthyány utca 1. 

Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Jenői 
Tagiskolája 8146 Jenő  Andrássy utca 27. 

Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános 
Iskola 8000 Székesfehérvár  Budai út 7. 

Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános 
Iskola Tagintézménye 8000 Székesfehérvár Sziget utca 1. 

Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola 8000 Székesfehérvár György Oszkár tér 3. 

Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár utca 71. 

Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Ligetsor 

Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
Farkasvermi Úti Tagiskolája 8000 Székesfehérvár Farkasvermi út 2. 

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 8000 Székesfehérvár Fürdő sor 5. 

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 8000 Székesfehérvár Fürdő sor 3. 

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 8000 Székesfehérvár  Ligetsor 

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 8000 Székesfehérvár  Sörház tér 1. 

Tóvárosi Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Tóvárosi lakónegyed 

Zámolyi Csanádi Imre Általános Iskola 8081 Zámoly  Kossuth utca 51. 

Zentai Úti Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Zentai utca 8. 



HKT-123/2017. MUNKA-, ILLETVE TŰZVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, VILLÁMVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS 
BESZERZÉSE  

              15. oldal 

ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ELJÁRÁS 

 

Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8123 Soponya  Dózsa György utca 5. 

 

MÓRI JÁRÁS 

Intézmény neve Címe 

Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 8056 Bakonycsernye Rákóczi utca 37. 

Bodajki Általános Iskola 8053 Bodajk Bányász lakótelep 21-22. 

Bodajki Általános Iskola 8053 Bodajk Bányász lakótelep 15. 

Bodajki Általános Iskola Nádasdy Tamás Tagiskolája 8074 Csókakő Petőfi utca 5. 

Móri dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola 8060 Mór Kodály Zoltán utca 28. 

Móri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 

8060 Mór Vértes utca 67. 

Móri Táncsics Mihály Gimnázium  8060 Mór Kodály Zoltán utca 2. 

Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 8060 Mór Szabadság tér 7. 

Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 8060 Mór Kodály Zoltán utca 28. 

Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 8060 Mór Erzsébet tér 19. 

Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 8073 Csákberény Kossuth Lajos utca 15. 

Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 8060 Mór Lovarda utca 7. 

Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 8060 Mór Szent István tér 9. 

Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 8066 Pusztavám Bajcsy-Zsilinszky utca 10. 

Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 8060 Mór Lovarda utca 5. 

Móri Petőfi Sándor Általános Iskola 8060 Mór Lovarda utca 7. 

Móri Petőfi Sándor Általános Iskola 8060 Mór Lovarda utca 2. 

Móri Petőfi Sándor Általános Iskola 8060 Mór Wekerle Sándor utca 10. 

Móri Petőfi Sándor Általános Iskola 8060 Mór Ady Endre utca 4. 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola 8060 Mór Szent István tér 9. 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola 8060 Mór Kossuth Lajos utca 1. 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Csákberényi 
Tagiskolája 8073 Csákberény Kossuth utca 15. 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Károlyi József 
Tagiskolája 8052 Fehérvárcsurgó Petőfi utca 1. 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagiskolája  8044 Kincsesbánya Iskola utca 1. 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi 
Tagiskolája 8066 Pusztavám Bajcsy-Zsilinszky u. 10. 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Magyaralmási 
Tagiskolája 8071 Magyaralmás Iskola utca 9. 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye 8060 Mór Kossuth Lajos utca 1. 
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III. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK, 
EGYÉB IRATOK JEGYZÉKE 

 

Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja ajánlattevőt, hogy az ajánlatához a következő dokumentumokat, 

igazolásokat, nyilatkozatokat kell csatolnia. 

 
FORMAI KÖVETELMÉNY 
 

1. Az eredeti példánnyal megegyező elektronikus másolat *.PDF formátumba szkennelve, egy 
állományba szerkesztve 
 

2. Folytatólagos lapszámozás, minden lap aláírása (szignálása) az aláírásra jogosult személy által  
 
3. Fedőlap 
 
4. Tartalomjegyzék 

 
 
TARTALMI KÖVETELMÉNY 
 

1.  Felolvasólap   1. számú melléklet 

2.  Ajánlattételi nyilatkozat  2. számú melléklet 

3.  Nyilatkozat az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okokról  3. számú melléklet 

4.  Átláthatósági nyilatkozat  4. számú melléklet 

5.  Nyilatkozat az ajánlattételi felhívásban előírt referenciákról  5. számú melléklet 

6.  Tételes kereskedelmi ajánlat a megpályázott rész (részek) 
vonatkozásában (PDF és MS Excel formátumbanis) 

 6/1. számú melléklet 

6/1. számú melléklet 

7.  Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult 
személy aláírási címpéldánya – egyszerű másolatban 

  

 



HKT-123/2017. MUNKA-, ILLETVE TŰZVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, VILLÁMVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS 
BESZERZÉSE  

              17. oldal 

ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ELJÁRÁS 

 

IV. NYILATKOZATMINTÁK 
 

Ajánlatkérő ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy ajánlattevők nyilatkozataikat jelen dokumentáció 
részeként rendelkezésre bocsátott iratminták alkalmazásával tegyék meg. 



HKT-123/2017. MUNKA-, ILLETVE TŰZVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, VILLÁMVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS 
BESZERZÉSE  

              18. oldal 

ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ELJÁRÁS 

 

1. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 
 
 
 
 

Beszerzés tárgya:  
 

 

Munka-, illetve tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi feladatok 
beszerzése 

Az eljárás azonosítója: 
 

HKT-123/2017. 

 
 
 
 

Ajánlattevő neve:  

Székhelye:   

Adószáma:  

Cégjegyzék száma:  

Telefon:  

Fax:   

E-mail cím:  

Kapcsolattartó neve:  

 
 
 

 
MEGPÁLYÁZOTT RÉSZAJÁNLATI KÖRÖK MEGJELÖLÉSE 

 

Részajánlati 
kör száma 
 

Részajánlati kör megnevezése Megpályázza (igen/nem)* 

 
1. rész 
 

 
Székesfehérvári járás intézményei 

 
Igen / Nem 

 
2. rész 
 

 
Móri járás intézményei 

 
Igen / Nem 

* Igen vagy Nem válasszal jelölje meg, hogy az adott részajánlati körben nyújt-e be pályázatot 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



HKT-123/2017. MUNKA-, ILLETVE TŰZVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, VILLÁMVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS 
BESZERZÉSE  

              19. oldal 

ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ELJÁRÁS 

 

 
 

 
1. RÉSZ: SZÉKESFEHÉRVÁRI JÁRÁS INTÉZMÉNYEI 

 

 
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 
 

 
AJÁNLAT 

Havi nettó ajánlati ár: 
A tételes kereskedelmi ajánlat főösszesítője alapján 

 

…..……………………. Ft/hónap 
 

Havi nettó ajánlati ár ÁFA: 
A tételes kereskedelmi ajánlat főösszesítője alapján 

 

…..……………………. Ft/hónap 
 

Havi bruttó ajánlati ár: 
A tételes kereskedelmi ajánlat főösszesítője alapján 

 

…..……………………. Ft/hónap 
 

 
 
 

 
2. RÉSZ: MÓRI JÁRÁS INTÉZMÉNYEI 

 

 
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 
 

 
AJÁNLAT 

Havi nettó ajánlati ár: 
A tételes kereskedelmi ajánlat főösszesítője alapján 

 

…..……………………. Ft/hónap 
 

Havi nettó ajánlati ár ÁFA: 
A tételes kereskedelmi ajánlat főösszesítője alapján 

 

…..……………………. Ft/hónap 
 

Havi bruttó ajánlati ár: 
A tételes kereskedelmi ajánlat főösszesítője alapján 

 

…..……………………. Ft/hónap 
 

 
 
Kelt: 
 
 

 cégszerű aláírás 
 
 



HKT-123/2017. MUNKA-, ILLETVE TŰZVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, VILLÁMVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS 
BESZERZÉSE  

              20. oldal 

ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ELJÁRÁS 

 

2. számú melléklet 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 
 

A „Munka-, illetve tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi feladatok beszerzése” címen és HKT-
123/2017. azonosító számon indított beszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre jogosult 
neve), mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és 
ajánlattételre jogosult képviselője az alábbi 

 
N Y I L A T K O Z A T O T    T E S Z E M: 

 
1. Miután az Ajánlattételi felhívás és dokumentációjában rögzített feltételeket megvizsgáltuk, azokat 

elfogadjuk, így az abban foglaltak, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok 
szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron. 
 

2. Nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az Ajánlattételi 
felhívás és dokumentációban továbbá a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt 
feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyertességünk esetén 
vállaljuk valamennyi, fent említett dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a 
szerződés megkötését. 
 

3. Az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás 
aláírására jogosult személy írta alá. 
 
 

 
Kelt: 
 
 

 cégszerű aláírás 

 



HKT-123/2017. MUNKA-, ILLETVE TŰZVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, VILLÁMVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS 
BESZERZÉSE  

              21. oldal 

ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ELJÁRÁS 

 

3. számú melléklet 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 
 

A „Munka-, illetve tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi feladatok beszerzése” címen és HKT-
123/2017. azonosító számon indított beszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre jogosult 
neve), mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és 
ajánlattételre jogosult képviselője polgári és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában ez úton 
nyilatkozom, hogy cégünk esetében nem állnak fenn az ajánlattételi felhívásban előírt alábbi kizáró 
okok: 
 

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) 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, 

e) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) 
bekezdésében foglaltak alapján nem minősül átlátható szervezetnek. 

 
Nyilatkozom továbbá, hogy cégünknek nincsen egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy 
társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége. 
 
 
 
Kelt: 
 
 

 cégszerű aláírás 

 



HKT-123/2017. MUNKA-, ILLETVE TŰZVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, VILLÁMVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS 
BESZERZÉSE  

              22. oldal 

ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ELJÁRÁS 

 

4. számú melléklet 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
 

A „Munka-, illetve tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi feladatok beszerzése” címen és HKT-
123/2017. azonosító számon indított beszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre jogosult 
neve), mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és 
ajánlattételre jogosult képviselője polgári és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában ez úton 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41.§ (6) bekezdésében előírt, a Nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti átlátható szervezetnek 
minősül az alábbiak szerint: 

 

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 

2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 

3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 

4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében az 1., 2. és 3. pont szerinti feltételek fennállnak. 

 
Hozzájárulok ahhoz, hogy szervezetünk vonatkozásában ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése 
céljából, a szerződésből eredő követelés elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott, az 
átláthatóságával összefüggő adatokat Ajánlatkérő kezelje. 
 
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről az Ajánlatkérőt 
haladéktalanul tájékoztatom.  
 
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést Ajánlatkérő jogosult 
és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve, ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról 
gondoskodni tudjon - felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a 
szerződéstől elállni. 
 
Az átláthatósági nyilatkozathoz szükséges adatokat az alábbiak szerint adom meg: 
 

Nyilatkozatot tevő neve és beosztása: 
 

 

Születéskori neve: 
 

 

Anyja neve: 
 

 

Születési helye és időpontja: 
 

 

 
Kelt: 
 
 

 cégszerű aláírás 
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              23. oldal 

ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ELJÁRÁS 

 

5. számú melléklet 

REFERENCIA NYILATKOZAT 
 

A „Munka-, illetve tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi feladatok beszerzése” címen és HKT-
123/2017. azonosító számon indított beszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre jogosult 
neve), mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és 
ajánlattételre jogosult képviselője az alábbi 

 
N Y I L A T K O Z A T O T    T E S Z E M: 

 
Szervezetünk az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 36 hónapban az alábbiak szerint 
rendelkezik a beszerzés tárgya (Munka-, illetve tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi feladatok 
beszerzése) szerinti, szerződésszerűen teljesített (már átadott-átvett) referenciával: 
 

A szerződést kötő másik fél neve, címe: 
 

 

A referenciát igazoló személy neve, 
beosztása, telefonos elérhetősége: 
 

 

A szerződés tárgya, annak pontos 
megnevezése: 
 

Munka-, illetve tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi 
feladatok beszerzése 

A teljesítés helye, ideje: 
 

 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 
 

 

A szerződésszerű volt-e a teljesítés 
(igen/nem): 
 

 

 
Amennyiben az alkalmassági feltételnek több referenciával kíván megfelelni, abban az esetben 

referenciánkét külön-külön nyilatkozatot kell kitöltenie. 
 
 
Kelt: 
 
 

 cégszerű aláírás 
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              24. oldal 

ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ELJÁRÁS 

 

7. számú melléklet 

NYILATKOZAT A BESZERZÉSI DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSÉRŐL* 
 
A „Munka-, illetve tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi feladatok beszerzése” címen és HKT-
123/2017. azonosító számon indított beszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre jogosult 
neve), mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és 
ajánlattételre jogosult képviselője ez úton nyilatkozom, hogy a fentiekben ismertetett eljárás 
beszerzési dokumentumait letöltöttem Ajánlatkérő www.kk.gov.hu/szekesfehervar webcíméről. 
 

Az érdekelt gazdasági szereplő elérhetőségei, adatai: 
 

Kapcsolattartó neve: ………………………………… 

Telefonszáma: ………………………………… 

Email címe: ………………………………… 

 
 
Jelen nyilatkozatot az ajánlattételi határidő lejártáig kell kitöltve és cégszerűen aláírt formában 
megküldeni a beszerzési eljárást az Ajánlatkérő képviseletében lefolytató Magyar Közbeszerzési és 
Elektronikus Beszerzési Zrt. info@mkeb-zrt.hu email címére, vagy a (82) 222-067 fax számára. 
 
 

*Csak abban az esetben kell kitölteni és becsatolni, amennyiben ajánlattevő a felhívást nem közvetlenül az eljárást 
lebonyolító szervezettől közvetlenül emailben kapta meg, hanem Ajánlatkérő honlapjáról töltötte le. 

 
 
 
Kelt: 
 
 

 cégszerű aláírás 

 

http://www.kk.gov.hu/szekesfehervar
mailto:info@mkeb-zrt.hu

