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E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Karbantartás belvárosi és okt. épületek

Ajánlatkérő
neve:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Benyújtandó iratok jegyzéke
Nyilatkozatok

Melyik szakaszhoz szükséges Melyik részhez szükséges

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Ajánlattételi szakasz

2 db részhez hozzárendelve
Részek kezelése

NYILATKOZAT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében

Ajánlattételi szakasz

2 db részhez hozzárendelve

Részek kezelése
NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja
tekintetében

Ajánlattételi szakasz

2 db részhez hozzárendelve

Részek kezelése
NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Ajánlattételi szakasz

2 db részhez hozzárendelve
Részek kezelése

NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Ajánlattételi szakasz

2 db részhez hozzárendelve
Részek kezelése

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.

2 db részhez hozzárendelve
Részek kezelése

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.

2 db részhez hozzárendelve
Részek kezelése

Ajánlattételi szakasz,
Bírálati szakasz

NYILATKOZAT üzleti titokról

2 db részhez hozzárendelve

Részek kezelése
NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről

Ajánlattételi szakasz,
Bírálati szakasz

2 db részhez hozzárendelve

Részek kezelése

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz
Dokumentum típusa

Dokumentum neve

Műszaki leírás/dokumentáció

1 AJK-SZERB-LAKÁSOK_KIRÁLYI 1 AJK-SZERBLAKÁSOK_KIRÁLYI.rar
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Fájl neve

Műveletek
Részletek

2022.07.25 14:55:49

Műszaki leírás/dokumentáció

2 IZA-KAZI-ECSERI

2 IZA-KAZI-ECSERI.rar

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

2022 Karb tender Belv és Okt helyszíni bejárások ütemterve

2022 Karb tender Belv és Okt helyszíni bejárások ütemterve.
xlsx

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

ELTE Havi Beszámoló és
Elszámolás

ELTE Havi Beszámoló és
Elszámolás.xlsx

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

ELTE Karbantartási rend

ELTE Karbantartási rend.xlsx

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

ELTE Karb Árrészletező

ELTE Karb Árrészletező.xlsx

Részletek

Közbeszerzési dokumentáció

Nyilatkozatminták_Üzemeltetés_ELTE
Nyilatkozatminták_Üzemeltetés_
ELTE.docx

Részletek

Szerződés

Vállalkozási keretszerződés
tervezet_Üzemeltetés_ELTE

Vállalkozási keretszerződés
tervezet_Üzemeltetés_ELTE.pdf

Részletek

Közbeszerzési dokumentáció

Útmutató_Üzemeltetés_ELTE

Útmutató_Üzemeltetés_ELTE.pdf

Részletek

Kbt. 66. § (2) bek.
Nyilatkozat
Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat fenntartások
és korlátozások nélkül jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó
szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, az
ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)
Nyilatkozat
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Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy
a szervezetnek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa a következő: (név,
állandó lakóhely):
Tulajdonos neve:
Tulajdonos állandó lakóhelye:

a szervezetnél a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

Kbt. 62. § (1) bek. k) kc)
Nyilatkozat
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy
a szervezet vonatkozásában az alábbi jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) rendelkeznek
közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal:
Szervezet neve:
Szervezet székhelye:

nyilatkozom, hogy a fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
kizáró feltételek nem állnak fenn.
a szervezet vonatkozásában nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik.

Kbt. 67. § (4) bek.
Nyilatkozat
Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy
a szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót.
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Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
Nyilatkozat
folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.
Nyilatkozom, hogy

szervezet vonatkozásában

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:
változásbejegyzési eljárás van folyamatban.
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.

Kbt. 66. § (6) bek.
Nyilatkozat
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a

gazdasági szereplő alvállalkozót kíván igénybe venni:

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel
(tevékenységeivel) összefüggésben kívánunk alvállalkozót igénybe venni:

A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a fentiekben meghatározott részek (tevékenységek)
tekintetében az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét
(tevékenységeket) is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:
A közbeszerzés teljesítésekor igénybe venni kívánt alvállalkozó A közbeszerzés azon része (tevékenységei), amellyel
neve és címe (amennyiben az ajánlat/részvételi jelentkezés
összefüggésben alvállalkozót veszünk igénybe
benyújtásakor ismert)

Kbt. 65. § (7) bek.
Nyilatkozat
a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában
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A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy a

gazdasági szereplő az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó szervezetre
vagy személyre kíván támaszkodni:
Szervezet/személy neve, székhelye/lakhelye

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja,
illetve az alkalmassági követelmény száma

Nyilatkozat üzleti titokról
Nyilatkozat üzleti titokról
A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy a benyújtott részvételi jelentkezés/ajánlat üzleti titkot tartalmaz:

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

Nyilatkozat bemutatott szakemberekről
Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.
Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában az alábbiakban felsorolt szakember(eke)t
kívánom bemutatni, valamint nyertességünk esetén bevonni a szerződés teljesítésébe:
Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró
pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése
A szakember neve
Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése
Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

További közbeszerzési dokumentumok
Dokumentum típusa
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Dokumentum neve

Fájl neve

Műveletek

Nyilatkozat összeállító (1 - AJK-SZERBLAKÁSOK_KIRÁLYI)
RÉSZ SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE: 1 - AJK-SZERB-LAKÁSOK_KIRÁLYI
Ajánlattételi forduló
Mező címke

Mező típus

Kötelező

Ismétlődő

Kötelező

Ismétlődő

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

RÉSZ SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE: 2 - IZA-KAZI-ECSERI
Ajánlattételi forduló
Mező címke

Mező típus

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Felolvasólap összeállító (1 - AJK-SZERBLAKÁSOK_KIRÁLYI)
RÉSZ SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE: 1 - AJK-SZERB-LAKÁSOK_KIRÁLYI
Ajánlattételi forduló
Mező címke

Mező típus

Kötelező

Ismétlődő

A felhívás III.1.3. 1. rész M/2.1. pontjában
meghatározott szakember
szakmaitöbblettapasztalata egész hónapban
megadva (min. 0, max 48 hónap)

Szám

Igen

Nem

Havi átalányár összesen (nettó Ft/hó)

Szám

Igen

Nem

Anyagigazgatási díj: (min.1, max 4 %)

Szám

Igen

Nem

Közvetítői díj (min. 1, max 4 %)

Szám

Igen

Nem

Általános rezsióradíj (nettó Ft/óra)

Szám

Igen

Nem

Építész-szakipari rezsióradíj (nettó Ft/óra)

Szám

Igen

Nem

Gépész rezsióradíj (nettó Ft/óra)

Szám

Igen

Nem

Erősáramú villanyszerelő rezsióradíj (nettó
Ft /óra)

Szám

Igen

Nem

Összesen: 8 sor (1 / 1)

RÉSZ SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE: 2 - IZA-KAZI-ECSERI
Ajánlattételi forduló
Mező címke

Mező típus

Kötelező

Ismétlődő

A felhívás III.1.3. 1. rész M/2.1. pontjában
meghatározott szakember
szakmaitöbblettapasztalata egész hónapban
megadva (min. 0, max 48 hónap)

Szám

Igen

Nem

Havi átalányár összesen (nettó Ft/hó)

Szám

Igen

Nem

Anyagigazgatási díj: (min.1, max 4 %)

Szám

Igen

Nem

Közvetítői díj (min. 1, max 4 %)

Szám

Igen

Nem

Általános rezsióradíj (nettó Ft/óra)

Szám

Igen

Nem

Építész-szakipari rezsióradíj (nettó Ft/óra)

Szám

Igen

Nem

Gépész rezsióradíj (nettó Ft/óra)

Szám

Igen

Nem

Erősáramú villanyszerelő rezsióradíj (nettó
Ft /óra)

Szám

Igen

Nem

Összesen: 8 sor (1 / 1)
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