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Tisztelt Ajánlattevő!  
 
Ön Daruszentmiklós Község Önkormányzatának, mint Ajánlatkérő „2017. április 20-án bekövetkezett 
csapadék okozta károk helyreállítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: 
„Közbeszerzési eljárás”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 
57.§-a szerinti közbeszerzési dokumentumát (a továbbiakban: „Közbeszerzési dokumentum”) tartja a 
kezében. A jelen Közbeszerzési dokumentum célja, hogy segítséget nyújtsunk az egyértelmű, a jelen 
eljárást megindító felhívásban (a továbbiakban: „Felhívás”) és a Közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat elkészítéséhez.  
 
A jelen Közbeszerzési dokumentum az alábbi, Felhívást kiegészítő dokumentumokat tartalmazza: 

I. Általános információk 
II. Az ajánlat összeállításának követelményei 
III. Eljárást megindító felhívás 
IV. Szerződéstervezet 
V. Műszaki leírás 
VI. Igazolás- és nyilatkozatminták  

 
A Közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a Felhívásban 
szereplő információk az irányadók. 
 
Az Ajánlatkérővel közös érdekünk és célunk, hogy a teljesítésre alkalmas Ajánlattevők ajánlatai 
érvényesnek minősüljenek, ehhez azonban a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumban és a 
jogszabályokban foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat benyújtására van szükség az 
Ajánlattevő részéről.  
 
Kérjük a tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumban 
és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el, és nyújtsák be, és bizonytalanság esetén 
éljenek a Kbt.-ben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével.  
 
A Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételek 
bármelyikének nem megfelelő ajánlat a Kbt. 73-74. §-a alapján érvénytelennek minősülhet.  
 
A Közbeszerzési dokumentum a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok hatálya alá tartozik, ennek 
megfelelően Ajánlattevő köteles a benne foglaltakat bizalmasan kezelni. A Közbeszerzési dokumentum 
kizárólag az ajánlat elkészítéséhez adhat segítséget, jelen eljárás keretein kívül semmilyen formában nem 
használható fel. Harmadik fél részére tárgyi beszerzési eljárással, a Közbeszerzési dokumentummal 
kapcsolatban információ kizárólag olyan mértékben adható, amely az ajánlat elkészítéséhez feltétlenül 
szükséges. Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen Közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. 
 
Budapest, 2017. december 15. 
 
 
A kiíró nevében, a lebonyolító:  
 
 

 
Ecobio System Kft. 
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1. Előzmények 
Daruszentmiklós Község Önkormányzata (a továbbiakban: „Ajánlatkérő”) a Kbt. Harmadik rész 115.§ (1)-
(4) bekezdés szerint Közbeszerzési eljárást indít – a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával – építési 
beruházás tárgyban, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési eljárás becsült értéke nem éri el a nettó 
háromszázmillió forintot, továbbá arra, hogy tárgyalás tartása nem szükséges, melyre figyelemmel 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési eljárás megindítása érdekében a jelen Közbeszerzési eljárásban legalább öt – 
a Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő Szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit 
Ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes – gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban 
Felhívást küldött. 
 

2. Az eljárás tárgya 
Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 115.§ (1)-(4) bekezdése szerinti Közbeszerzési eljárást indít „2017. 
április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” megnevezéssel – a nyílt eljárás 
szabályainak alkalmazásával – a Felhívásban és a jelen Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak 
szerint. 
 

3. Az eljárás, az ajánlattétel általános feltétele 
3.1 A Kbt. 3.§ 1. pontja szerinti Ajánlattevő (a továbbiakban: „Ajánlattevő”) ajánlatának benyújtásával teljes 

egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint ezen Közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás és a 
Közbeszerzési dokumentum összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául. 
 

3.2 Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt 
terheli. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel 
kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. 
 

3.3 Az Ajánlattevő felelős azért, hogy az elektronikus úton megküldött Közbeszerzési dokumentum tartalmának 
teljességét ellenőrizze annak elektronikus úton történő megérkezésekor. Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást 
sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az Ajánlattevő elmulasztotta a Közbeszerzési dokumentum 
tartalma teljességének ellenőrzését. 
 

3.4 Az Ajánlattevőknek a Közbeszerzési dokumentumban közölt információkat bizalmas anyagként kell 
kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak ezen harmadik fél 
nem készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan, valamint a 
jogorvoslati eljárásokban való felhasználás esetén. 
 

3.5 Az Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Felhívásban és a Közbeszerzési 
dokumentumban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. 
 

3.6 Az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után, ha elmulasztja az előírt 
információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre. 
 

3.7 A Kbt. 36. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő a jelen Közbeszerzési eljárásban  
a) nem tehet másik ajánlatot más Ajánlattevővel közösen,  
b) más Ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt.  
Figyelemmel a Kbt. 115.§ (4) bekezdésében foglaltakra az Közbeszerzési eljárásban kizárólag az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen 
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

 
3.8 Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel) – figyelemmel a Felhívás 22.3. 

pontjában foglaltakra. 
Közös ajánlattétel során a gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén 
együttműködési (konzorciumi) megállapodást kell kötni, amelyben meg kell jelölni a kapcsolattartót, továbbá 
rögzíteni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását. Az együttműködési (konzorciumi) 
megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a szerződés teljesítése során ki milyen feladatot lát el, 
milyen kötelezettséget teljesít, mikor szűnik meg a szerződés, illetőleg a szerződés megszűnését követően 
a jótállási, szavatossági jogok az egyes feladatok, kötelezettségek tekintetében mely ajánlattevőt terhelik. 
Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a 
közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. (a Kbt. 35. § (2) bekezdése) 
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A közös Ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell 
a közös Ajánlattevők megjelölését. (a Kbt. 35. § (3) bekezdése) 
Ahol a Kbt. az Ajánlatkérő számára az Ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a Kiegészítő Tájékoztatás 
megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az Ajánlatkérő a közös 
Ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti 
képviselőnek küldi meg. (a Kbt. 35. § (4) bekezdése) 
A közös Ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek (a Kbt. 35. § 
(6) bekezdése), melyre tekintettel közös Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell az együttműködési 
megállapodásukat, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást 
a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és 
azok részaránya tekintetében.  
 
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta 
után változás nem következhet be (a Kbt. 35. § (7) bekezdése), továbbá a megállapodásnak hatályban 
kell maradnia legalább az eljárás lezárásáig, nyertesség esetén a szerződés teljes időtartamára. 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell valamennyi közös Ajánlattevő által cégszerűen aláírt 
e g y ü t t m ű k ö d é s i  m e g á l l a p o d á s t  ( k o n z o r c i u m i  m e g á l l a p o d á s ) , amely tartalmazza 
legalább az alábbi rendelkezéseket: 
- ki jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az Ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési 

eljárásban, továbbá a szerződés teljesítése során az Ajánlatkérő által a közös (nyertes) Ajánlattevő, 
illetve a közös (nyertes) Ajánlattevő által az Ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető 
jognyilatkozatok tekintetében, egyértelműen megjelölve a vezető konzorciumi tagot (a képviselőt) 
azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az 
Ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő által az Ajánlattevő, illetve az 
Ajánlattevő által az Ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, 
nyertesség esetén a szerződésben foglalt kötelezettségeket mely tag milyen mértékben teljesíti; 

- valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges 
munkák megvalósításáért; 

- a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást és részesedésük %-os arányait. 
- Közös ajánlattétel esetén Ajánlattevők a teljesítésükre vonatkozó számláik kibocsátásáról külön-külön 

kötelesek gondoskodni. 
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy 

végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.  
Ajánlatkérő felhívja közös Ajánlattevők figyelmét, hogy az együttműködési megállapodásban 
rögzített feltételek nem lehetnek ellentétesek a fenti feltételekkel. Tekintettel arra, hogy az 
együttműködési megállapodás közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, 
ezért Ajánlatkérő a jelen pont szerinti megállapodást eredetiben vagy hiteles másolatban kéri 
benyújtani. 
 

3.9 Az Ajánlattevőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 62. §-a, valamint a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) szerint kell eljárnia. 

 
3.10 Üzleti titok és védelme: a Ptk. XI. cím 2:47. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott fogalom. A gazdasági 

szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 
72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 
2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. „Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag 
olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti 
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá nem tartalmazhat a Kbt. 44. § (2) 
bekezdése szerinti elemeket, így a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki 
számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § 
(3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási 
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, 
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cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak 
azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az 
ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai 
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek 
az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká 
nyilvánításnak.” 
Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, 
információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, 
amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló 
részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  
Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást 
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, 
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
 

3.11 Alvállalkozó: jelen eljárással összefüggésben az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, 
kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alap-anyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 138. §-ának (1) bekezdésében valamint (5) bekezdésében 
foglalt előírásokra. 
 

3.12 Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként (Kbt. 25.§) 
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy 
vagy szervezet, 
b) az a szervezet, amelynek 

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 
bb) tulajdonosát, 
bc) a ba)–bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással 
vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 
Fentiek tekintetében nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az 
olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, 

a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, 
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a 
közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés 
érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, 

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) 
bekezdés] vett részt, 

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) 
benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, 

feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési 
eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok 
körét meghaladó információ. 
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként a Kbt. 25. § (4) 
bekezdésében meghatározott tisztségviselő, személy.  

 
4. Értesítések 
4.1 A Felolvasólapon képviselőként (kapcsolattartó) feltüntetett személlyel közöltek az Ajánlattevő, illetőleg 

közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek 
minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a képviselőnél (kapcsolattartónál) megjelölt faxszámra, e-mail 
címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az 
Ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevő részére joghatályosan 
kézbesítettnek tekintendő. 
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4.2 A képviselő (kapcsolattartó) személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változásról írásban kell az 
Ajánlatkérőt értesíteni. 

 
4.3 A Közbeszerzési eljárás bármely szakaszában az Ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen 

üzenet, dokumentum tartalmát az Ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha az üzenet, dokumentum 
- az Ajánlattevő képviselőjének (kapcsolattartójának) vagy 
- az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak vagy  
- közös ajánlattétel esetén az Együttműködési (konzorciumi) megállapodás szerinti képviselőjének vagy 
- az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy 

aláírásával kerülnek megküldésre az Ajánlatkérő részére. 
 

5. Kiegészítő tájékoztatás 
5.1 Bármely gazdasági szereplő, aki a Közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel 

érdekében – a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban Kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatást (a továbbiakban: „Kiegészítő tájékoztatás”) kérhet (Kbt. 56. § és 114. § (6) bekezdés) az 
Ajánlatkérőtől. 
 

5.2 Ajánlattevők a Felhívással és a Közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban felmerült kérdéseiket 
kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, a kapcsolattartóként megjelölt 
ajánlatkérő nevében eljáró szervezet részére faxon és/vagy elektronikus úton (e-mailen) is eljuttatva, 
feltüntetve az eljárás tárgyát. Minden Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet írásban kell eljuttatni az 
alábbi címre: 
ECOBIO SYSTEM Kft. 
székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 77-79. 1. em. 1. 
iroda:   1034 Budapest, Bécsi út 77-79. 1. em. 1. 
Tel/fax:  06-1/240 0982 
E-mail:  kozbeszerzes@ecobio.hu 
 
Az ajánlattételi időszak alatt szükséges levelezést postai vagy közvetlen kézbesítés útján levélben, 
elektronikus úton (e-mailben) vagy telefaxon kell lebonyolítani az Ajánlatkérő által fent megjelölt 
elérhetőségeken. [Kbt. 41.§] 
 

5.3 Kiegészítő tájékoztatást – a Kbt. rendelkezéseivel összhangban – az Ajánlattevők azonos feltételek mellett 
kapják meg írásban. 
 

5.4 Ajánlatkérő a Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre adott tájékoztatást, a Kbt. 114. § (6) bekezdése 
alapján – figyelemmel a Kbt. 56. § (2) bekezdésére – ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi 
határidőt lejárta előtt négy nappal adja meg, szükség esetén alkalmazva a Kbt. 114. § (6) bekezdés második 
mondatában foglaltakat. A Kiegészítő tájékoztatás ésszerű határidőben történő megadását Ajánlatkérő 
abban az esetben áll módjában vállalni a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján, amennyiben a kérdés(ek) az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb öt nappal beérkezett/beérkeztek az I. Általános információk 5.2. 
pontban megadott mód és elérhetőség valamelyikére. 
 

5.5 A Kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az Ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A 
Kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az Ajánlattevő nem 
hivatkozhat arra, hogy a Kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre. 
 

5.6 Az Ajánlatkérő által kibocsátott Kiegészítő tájékoztatások – az érintettek részére történő megküldéssel – a 
Közbeszerzési dokumentum részévé válnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előzőek szerint 
írásban feltett kérdés(ek)re adott válasz(oka)t tartalmazó tájékoztatás a kiírás szerves részét képezi, a 
tájékoztatásban rögzítettek ajánlatba történő beépítése valamennyi ajánlattevő számára kötelező, továbbá 
az Ajánlati nyilatkozatot is arra tekintettel köteles Ajánlattevő megtenni, hogy ajánlata elkészítése során a 
kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. 
 

6. Az ajánlat benyújtása  
Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 10h00 – 14h00 óra között, pénteken 9h00 – 10h00 óra között, 
az ajánlattételi határidő lejártának napján 9h00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani, és a 
Felhívás 16. pontban megjelölt helyszínre kell megérkeznie legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig. 
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A postán megküldött ajánlatnak a megjelölt helyszínre határidőben történő beérkezése az Ajánlattevő 
felelőssége, melyet vita esetén az Ajánlattevőnek kell igazolnia. A postán megküldött ajánlatot az 
Ajánlattevőnek olyan formában, illetve megjelöléssel ellátva és olyan határidőben kell feladnia, megküldenie, 
hogy az Ajánlatkérő postai küldeményeket kezelő irodája számára egyértelmű legyen, hogy az nem 
bontható fel, és azt felbontás nélkül továbbítania kell a borítékon megjelölt helyszínre. 
 
A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő átvételi elismervénnyel igazolja, amelyen szerepel 
az átvétel dátuma és időpontja (óra, perc), valamint az átvevő aláírása. 
 
Azok az ajánlatok, amelyek a határidő lejárta után, vagy nem a megjelölt helyszínre érkeznek, elkésettnek 
minősülnek, ami a Kbt. 73.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti érvénytelenséget vonja maga után, és azokat 
az Ajánlatkérő nem bírálja el. Az előbbiek arra az esetre is vonatkoznak, ha az Ajánlattevő az ajánlatot postai 
úton, kézbesítővel, vagy futárszolgálattal küldi be és az ajánlat a határidő lejárta után, vagy nem a megjelölt 
helyszínre érkezik meg.  
 
A kézbesítés hibáiból eredő késedelmeket az Ajánlatkérő nem tudja figyelembe venni. 
 

7. Az ajánlat benyújtásának határideje 
A Felhívás 15. pontjában megjelölt időpont. 

 
8. Az ajánlat benyújtásának helye 

 A Felhívás 16. pontjában megjelölt hely. 
 

9. Az ajánlatok felbontásának időpontja és helye 
Az ajánlatok bontásának időpontja és helye a Felhívás 18. pontjában megjelölt időpont. Az Ajánlattevők a 
felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. 
 
Az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, 
továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. 
 
Az ajánlatok bontási eljárása a Kbt. 68.§ (1)-(6) bekezdésében leírtak szerint történik. 
 
Az ajánlattételi határidő előtt visszavont ajánlatok nem kerülnek felbontásra. A határidő után beérkezett 
ajánlat benyújtásáról Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdés alapján külön jegyzőkönyvet vesz fel és azt az 
összes Ajánlattevőnek megküldi. 
 

10. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 
Az Ajánlattevő az ajánlat benyújtása után ajánlatát módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja az 
ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő után a benyújtott ajánlat az Ajánlatkérő 
hozzájárulásával sem módosítható figyelemmel az ajánlati kötöttség beálltára.  
 

11. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés, indokoláskérés 
A Kbt. 71.-72. §-aiban foglalt rendelkezések szerint. 
Lebonyolító az eljárás során – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás lehetőségét 
biztosítja. Abban az esetben, ha ajánlattevő hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az 
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy 
ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján e gazdasági szereplő tekintetében egy alkalommal biztosít 
hiánypótlási lehetőséget. 
 
A hiánypótlási felhívásra, felvilágosítás-, valamint indokoláskérésre benyújtott dokumentumoknak a 
hiánypótlásra, nyilatkozattételre szóló felhívásban megjelölt határidő lejártáig a megjelölt helyszínre kell 
megérkezniük. A postán megküldött dokumentumoknak a hiánypótlásra, nyilatkozattételre szóló 
felhívásban megjelölt határidő lejártáig a megjelölt helyszínre történő beérkezése az Ajánlattevő 
felelőssége, melyet vita esetén az Ajánlattevőnek kell igazolnia. A postán megküldött dokumentumokat az 
Ajánlattevőnek olyan formában, illetve megjelöléssel ellátva és olyan határidőben kell feladnia, megküldenie, 
hogy az Ajánlatkérő postai küldeményeket kezelő irodája számára egyértelmű legyen, hogy az nem 
bontható fel, és azt felbontás nélkül továbbítania kell a borítékon megjelölt helyszínre.   
A személyesen a hiánypótlási felhívásra, felvilágosítás-, valamint indokoláskérésre benyújtott 
dokumentumok átvételét Ajánlatkérő átvételi elismervénnyel igazolja, amelyen szerepel az átvétel dátuma 
és időpontja (óra, perc), valamint az átvevő aláírása. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban nem szereplő 
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hiányokat is pótolhat az Ajánlatkérő által biztosított hiánypótlás időtartama alatt. A hiánypótlás formai 
követelményeire az ajánlattal kapcsolatban előírt formai követelmények irányadók. 
 
Azok a hiánypótlási felhívásra, felvilágosítás-, valamint indokoláskérésre benyújtott dokumentumok, 
amelyek a hiánypótlásra, nyilatkozattételre szóló felhívásban megjelölt határidő lejárta után, vagy nem a 
megjelölt szobába érkeznek, elkésettnek minősülnek, azokat az Ajánlatkérő nem bírálja el. Az előbbiek arra 
az esetre is vonatkoznak, ha az Ajánlattevő a dokumentumokat postai úton, kézbesítővel, vagy 
futárszolgálattal küldi be.  
 
A kézbesítés hibáiból eredő késedelmeket az Ajánlatkérő nem tudja figyelembe venni. 
 

12. Az ajánlatok értékelése 
Ajánlatkérő az értékelést a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja (a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - 
különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, amelyek között az ár vagy költség is 
szerepel) szerinti értékelési szempont alapján végzi. 
A legjobb ár-érték arány szerinti értékelés a Felolvasólapon szereplő „Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó 
Ft)” és „A felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai 
tapasztalata 0-tól 36 hónapig” alapján történik. 
 

Értékelési szempont Súlyszám 

1. Ár Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) 70 

2. Minőség kritérium A felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez 
szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 36 
hónapig 

30 

 
Értékelési módszer ismertetése: 
Alsó ponthatár: 1 pont, felső ponthatár: 100 pont. 
 
A legjobb tartalmi elem 100 pontot kap. A többi ajánlat esetén részszempontonként a tartalmi elemekre 
adható pontszámok meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója – a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról – szerint történik (KÉ.2016. évi 147. 
szám útmutatójának (a továbbiakban: Útmutató). Az Útmutató 1. számú mellékletben meghatározott 
módszereket a Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint alkalmazva a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja (a legjobb ár-érték arányt megjelenítő) értékelési módszer esetében. 
 
Pontkiosztás módszere 
1. részszempont: Ajánlatkérő a pontkiosztás során az Útmutató 1. számú melléklet A.1./b. pont ba) 
alpontnál (fordított arányosítás) megadott számítási képlet szerint jár el, azaz a legalacsonyabb nettó ajánlati 
árat tartalmazó megajánlás (Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)) kapja a maximális pontot (felső 
ponthatár), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan 
arányosan kerül kiszámításra a pontszám. Az „Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)” megajánlásnak meg 
kell egyeznie az Ajánlattevő által kitöltött Árazott költségvetésben (Költség táblázat anyag-díj Darusz 
2017_05_352474_csökkentett_árazatlan.xls megnevezésű file) szereplő, az „Mindösszesen nettó ár” 
sorában megadott értékkel 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentum részeként Árazatlan költségvetést (Költség táblázat anyag-díj 
Darusz 2017_05_352474_csökkentett_árazatlan.xls megnevezésű file) biztosít Ajánlattevő részére. 
Ajánlattevők feladatát képezi, hogy az Árazatlan költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként 
benyújtsák, a jelen Közbeszerzési dokumentum II. fejezet 4. pontjában előírtak figyelembe vételével. 
Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az Árazatlan költségvetés kitöltésével. Árazatlan 
költségvetést Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az Árazatlan 
költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó 
mennyiségeket megváltoztatni. Valamennyi sort be kell árazni, a költségvetésben, tehát sor nem maradhat 
kitöltetlenül vagy „0 Ft.” (nulla forint) összeggel. 
 
Fentiekre figyelemmel Ajánlatkérő kizárja a nulla forintos megajánlás lehetőségét valamennyi, azaz a 
felolvasólapon szereplő, valamint az árazott költségvetésben szereplő ajánlati elemre tekintettel. Ezzel 
kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nulla forintos megajánlás esetében a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pont szerint érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot. Abban az esetben ha a felolvasólap, illetve 
az árazott költségvetés nem kerül teljes körűen kitöltésre, Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés 
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e) pont szerint akkor tekinti érvénytelennek, amennyiben a hiánypótlás a Kbt. 67.§ (7) bekezdésébe ütköző 
módon módosítaná a közbeszerzési eljárás eredményét. 
 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazon költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős 
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített előírások betartásához szükségesek. Az ajánlati árat 
úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és 
forrásától, pl. különböző díjak és illetékek, stb. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti 
árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és hasznot is. 
 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, mely szerint átalánydíjas 
szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, 
módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés 
alá eső részösszegét és az Ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilváníthatja az alábbi 
esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén Ajánlatkérő nem lenne képes az 
ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő értékelésére:  

 Ajánlattevő nem nyújt be ajánlatához árazott költségvetést (nem hiánypótoltatható!), 

 Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül (pl. kiegészítő 

tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy 

 Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül összevonja, vagy 

 Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit, mennyiségi 

adatait módosítja, vagy 

 egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattevő az árazatlan költségvetésen, mely alapján az 

nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. 

 
2. részszempont Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú melléklet A.1./b. pont bb) alpontnál megadott 
pontkiosztás során az egyenes arányosítás szerint jár el, azaz a legtöbb a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő 
szakember felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai 
tapasztalat hónap(ok)ban kifejezett megajánlás (1 fő tekintetében) a legkedvezőbb és kapja a maximális 
pontot (felső ponthatár), a legkevesebb felelős műszaki vezetői gyakorlat hónapokban kifejezett megajánlás 
(1 fő tekintetében) a minimális pontot (alsó ponthatár), a többi ajánlat elemére pedig egyenes arányosítással 
számolja ki a pontszámokat. 
 
Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban legkedvezőbb szintje 36 
hónap. A 36 hónap feletti megajánlások esetén a maximális 100 pont adható.  
Ajánlatkérő a felolvasólapon 0 és 36 hónap közötti tapasztalatot értékeli. Az értékelési szempont szerinti 
értéket (hónap) ajánlatkérő a felolvasólapon egész számban kéri megadni. Továbbá ajánlatkérő külön, a 
részletes szakmai tapasztalat ismertetésével együtt kéri rögzíteni az „Ajánlattevő nyilatkozata az 
értékelésbe bevont szakember tekintetében” megnevezésű, 13. számú mellékletben azon szakember nevét, 
mely szakember szakmai tapasztalata az ajánlattevő értékelési szempont szerinti megajánlásának alapját 
képezi. 
Amennyiben az adott szakember nem rendelkezik előírt területen szerzett tapasztalattal, a felolvasólapon a 
„0” érték kell, hogy szerepeljen, tekintettel arra, hogy a bemutatott szakember többlettapasztalattal nem 
rendelkezik. 
Amennyiben ajánlattevő az adott értékelési szempontra több szakembert jelöl meg, ajánlatkérő ajánlatát 
érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy ezáltal ajánlata 
többváltozatú ajánlatnak minősül. 
Ezek alapján a fenti értékelési szempontra kizárólag egy szakember jelölhető. Ajánlattevőnek ajánlatában 
egyértelműen fel kell tüntetnie azt a személyt (szakember megnevezése, az érintett értékelési szempont), 
akinek a szakmai tapasztalatát az adott értékelési alszempont kapcsán figyelembe kell vennie 
Ajánlatkérőnek. 
Ajánlatkérő az értékelés során a teljes hónapot veszi figyelembe. Ennek okán az ajánlathoz csatolandó 
nyilatkozatban a szakmai tapasztalatot év-hónap pontossággal kell feltüntetni. Az időben párhuzamos 
projektek esetében a szakmai tapasztalat csak egyszer vehető figyelembe. A tapasztalatra vonatkozó 
megajánlás vonatkozásában ajánlatkérő rögzíti, hogy naptári hónapot vesz figyelembe.  
Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni szükséges a 2. értékelési részszempont kapcsán bemutatott 
szakember vonatkozásában  
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 a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, melyet olyan módon szükséges benyújtani, hogy 
abból az értékelési szempontra vonatkozó megajánlás ellenőrizhető legyen, valamint  

 a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. 
 
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő megszorozza 
az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok 
szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
 
Minden megkezdett naptári hónap egész hónapnak minősül az értékelés során. 
A szakember részéről nyilatkozatot kell csatolni olyan tartalommal, hogy abból az értékelési szempontként 
előírt releváns műszaki vezetői gyakorlat (év – hónap bontásban) maradéktalanul megállapítható legyen. 
 
A fentiekben leírt mindkét részszempontnál így megállapított pontszámok kerülnek e felhívásban 
meghatározott súlyszámokkal megszorzásra. Törtszám esetén az ajánlatkérő kettő (2) jegyre kerekít. 
 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).  
  
A legjobb ár-érték arány szerinti értékelés a Felolvasólapon szereplő Minőségi kritérium (A felelős műszaki 
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 36 hónapig 
(hó)) mértéke, és az Ár: Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) elemekre adott megajánlás alapján történik. 
 
Az Ajánlattevőnek a Közbeszerzési dokumentumok III. fejezete szerinti Vállalkozási szerződés tartalma, 
valamint a Műszaki Leírásban meghatározott műszaki követelmények ismerete mellett kell ajánlatát 
megtenni. 
 
Az ajánlat kidolgozásakor Ajánlattevő vegye figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, 
vagyis magában kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Az Ajánlatkérő kéri ezért az Ajánlattevőt, 
hogy a vállalkozási szerződésben, valamint a Műszaki Leírásban előírt követelményeknek megfelelően 
tegye meg ajánlatát. 
 

13. Az ajánlatok elbírálása, vizsgálata  
a) Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását az alábbiak szerinti végzi: az ajánlatok elbírálása során az 

megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a Kbt. 3.§ 21. pontja szerinti közbeszerzési 
dokumentumban és a Kbt. 57.§-a szerinti közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban együtt: 
„Közbeszerzési dokumentumok”), valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Ajánlatkérő vizsgálatát Ajánlattevő által a Felhívás 13. pontjában és 22. pontjában kért illetve benyújtott 
nyilatkozatok alapján végzi el, és különösen a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokban, 
továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17.§ szerinti igazolásban, 
az igazolás szerinti adatbázisokban foglaltak megfelelőségét vizsgálja, szükség szerinti hiánypótlást 
rendel el vagy felvilágosítás kérést bocsát ki. Ha Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a 
gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a nyilatkozatukban 
– azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása, 
ellenőrzése körében Ajánlatkérő számára a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírja. 
 

b) Ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit 
az eljárásból ki kell zárni. 
 

c) Ajánlatkérő csak a fentiek szerint megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli az értékelési szempontok 
szerint. 

 
d) Ha Ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő 

nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan (Kbt. 69. § (7) bekezdés), bármikor öt munkanapos 
határidő tűzésével kérheti az érintett Ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 
igazolásokat.  
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e) Ha Ajánlattevő az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja 
be az igazolásokat, nyilatkozatokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá a Közbeszerzési 
dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), Ajánlatkérő ezen Ajánlattevő 
ajánlatát figyelmen kívül hagyja. 
 

f) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés 
meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési 
sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatát is értékeli. 
(Ezzel a lehetőséggel Ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik 
ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az Ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.) 

 
g) A Kbt. 71. § (4) bekezdés alapján, ha Ajánlatkérő megállapítja, hogy Ajánlattevő olyan alvállalkozót 

nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, korábbi eljárásban 
tanúsított magatartás alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a 
kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja Ajánlattevőt a 
kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére. 

 
14. Tájékoztatás az Ajánlatkérő döntéseiről  

Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, az eljárás 
eredménytelenségéről, az Ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának 
megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, 
valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 
három munkanapon belül. (a Kbt. 79. § (1) bekezdése) 
 
Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint 
írásbeli összegezést készít az ajánlatokról.  
 
Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az 
írásbeli összegezésnek minden Ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő 
megküldésével teljesíti. (a Kbt. 79. § (2) bekezdése) 
 

15. A szerződéskötés  
A szerződések megkötése részenként külön-külön a Kbt. Ötödik részében foglaltak szerint a Közbeszerzési 
dokumentum III. fejezete szerinti Szerződéstervezet alapján történik. 
A szerződés nyertes Ajánlattevő általi aláírásához – ha ezt nem az Ajánlattevő erre feljogosított 
tisztségviselői kívánják megtenni – az Ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek számára a szerződés 
aláírására felhatalmazó, külön eredeti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazás szükséges abban az esetben is, ha az ajánlatot az Ajánlattevő képviseletében megfelelő 
meghatalmazással rendelkező más cég vagy személy nyújtotta be, azonban ez a meghatalmazás a 
szerződés aláírására vonatkozó kifejezett felhatalmazást nem tartalmaz. 
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel a Közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó összegezés 
megküldését követő leghamarabb 6. napon köti meg a szerződést. 
Amennyiben nyertes Ajánlattevő nem írja alá a szerződést, úgy ezen tényt Ajánlatkérő a szerződéskötés 
meghiúsulásának tekintheti és a szerződést a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
Ajánlattevővel köti meg, ha azt az összegezésben megjelölte. 
A szerződéskötéstől való Ajánlattevői elállásból származó kárának megtérítésére, megtéríttetésére 
Ajánlatkérő a Ptk. szabályai szerint jogosult.  
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II. AZ AJÁNLAT 
ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK 

KÖVETELMÉNYEI 
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1. Az ajánlat elkészítésének t a r t a l m i  és f o r m a i  követelményei 
1.1 Az eljárás nyelve a magyar nyelv. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb 

anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. 
nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy Ajánlatkérő az idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű 
fordítását is kéri csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítást, a fordítás felelős 
fordításként is benyújtható. Felelős fordítás alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy az idegen nyelven benyújtott 
dokumentum esetén a fordítást az Ajánlattevő készíti vagy készítteti el és cégszerű aláírásával hitelesíti. A 
fordítás tartalmáért az Ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 
 

1.2 Az Ajánlatkérő által előírt Ajánlattevői nyilatkozatokat eredetiben vagy hitelesített másolatban kell benyújtani, 
azonban a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban nyújthatók be, kivéve, 
ahol erről a Felhívás vagy a Közbeszerzési dokumentum másként rendelkezik. 
 

1.3 Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén, az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy 
eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia 
(Kbt. 47. § (2) bekezdés).  
 

1.4 Az ajánlatot 1 példányban papír alapon (1 eredeti) továbbá a teljes ajánlatot 1 példányban elektronikus 
adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formában (pl. pdf.) egyetlen dokumentumba 
beszkennelve, CD-n vagy DVD-n) valamint az árazott költségvetést XLS formátumban is be kell nyújtani 
közvetlenül vagy postai úton. Az elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt ajánlatról kell 
elkészíteni. az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot 
veszi figyelembe. 
 

1.5 Ha az eredeti papír alapú példány és az elektronikus adathordozón olvasható példány között eltérés van, 
az eredeti papír alapú példány az irányadó. 
 

1.6 Az ajánlatot írásban és zárt csomagolásban kell benyújtani. 
  

1.7 A kért példányszámú ajánlatot és CD-t vagy DVD-t együttesen, egy közös borítékba, csomagba, vagy 
dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, roncsolás mentesen nem bonthatónak és 
sértetlennek kell lennie és biztosítania kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak. 
 

1.8 Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: Ajánlattevő(k) neve és címe; „AJÁNLAT 
– „2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása”, valamint „Az ajánlattételi 
határidő lejártáig nem bontható fel!” 
 

1.9 Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a 
benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. 
 

1.10 Az ajánlatok könnyebb kezelhetősége és tartalmának egyértelmű megállapítása érdekében az Ajánlatkérő 
kéri, hogy az ajánlat kerüljön összefűzésre és tartalmazzon oldalszámozást, valamint olyan 
tartalomjegyzéket, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 

1.11 Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, 
de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 
 

1.12 Az ajánlatban lévő, minden nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre 
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 
felhatalmazást kaptak.  
 

1.13 Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott 
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátnia. 
 

1.14 Ajánlatkérő fokozottan felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. §-ában foglaltakra. 
 

1.15 Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ában foglaltakra. 
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1.16 A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett 
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
 

1.17 Az ajánlatban a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalmú Felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza az 
Ajánlattevők nevét, címét (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek 
az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 
 

1.18 Amennyiben Ajánlattevő valamely a Felhívásban vagy a Közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolás 
helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben Ajánlattevő 
nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint 
igazolni, és hogy mi az ezen tény vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén 
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 
 

1.19 Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (Ft) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága 
érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az ajánlattétel során a 
különböző devizák forintra történő átszámításánál Ajánlattevőnek a Felhívás feladásának napján érvényes 
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.  
 

2. Benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 
Az ajánlatok összeállításának érdekében az Ajánlatkérő javasolja az Ajánlattevőknek, hogy a felsorolt 
okiratokat és dokumentumokat a jelen Közbeszerzési dokumentum Nyilatkozatminták fejezetben található 
Tartalomjegyzék szerinti állítsák össze figyelemmel a Felhívás 13. pontjában, továbbá 22. pontjában 
foglaltakra. 
 

3. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, 
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, 
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel 
nem köteles a Közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt 
ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73.§ (4) bekezdés 
szerinti követelményeknek. 
 
A tájékoztató tevékenységet a következő szervezetek látják el: 
Magyarország területére vonatkozó általános tájékoztatás 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. 
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. 
Telefonszám: 06-1-795-1400 
Telefax: 06-1-795-0716 
Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010; 
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Munkafelügyeleti Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: +36-1-896-3002 
Fax: +36-1-795-0884 
E-mail: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu  
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: +36-1-896-2902 
Fax: +36-1-795-0880 
E-mail: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu 
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Földművelésügyi Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postacím: 1860 Budapest 
Telefon: 06-1-795-2000 Fax: 06-1-795-0200  
E-mail: info@fm.gov.hu 
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium 
 
Földművelésügyi Minisztérium 
Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős Államtitkárság 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postai cím: 1860 Budapest 
Telefon: +36-1-795-2000 
Fax: +36-1-795-0200 
E-mail: info@fm.gov.hu  
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 
1539 Budapest, Pf.: 675. 
Telefon: +36-1-224-9100 
Fax: +36-1-224-9163 
E-mail: orszagos@zoldhatosag.hu 
 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
Telefon: 06-1-795-2975 
Zöldszám: 06 80 203 939 
Fax: 06-1-795-0760 
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 
EBH Hatósági és Jogi Főosztály 
Előzetes telefonos bejelentkezés: 06-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00 
Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu  
  
 
Adózás: 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal 
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Telefon: +36-1-428-5100 
Fax: +36-1-428-5382. 
Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42 
Honlap: www.nav.gov.hu 
 

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi 
Felügyelősége 
1056 Budapest, Bástya u. 35. 
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 
tel: 06-1-323-3600 
fax: 06-1-323-3602 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége 
1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 
tel: 06-1-323-3600 
fax: 06-1-323-3602 

 E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 
Környezetvédelem: 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 
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1539 Budapest, Pf. 675. 
Tel.: 1/2249-100 
Fax: 1/2249-262 
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 
 
Egészségvédelem: 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Központi telefonszám: 06-1-476-1100 
Központi faxszám: 06-1-476-1390 
 
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  
Telefonszám: 06-1-795-54-78 
e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
Telefon: (+36-1) 795-1200 
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 
Központi Ügyfélszolgálati Iroda címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és Szalay utca 
sarok) 
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért felelős Államtitkárság 
1054 Budapest, Báthory u. 10. 
Telefon: +36-1-795-3168 
Fax: - 
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 
 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai 
Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság  
Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810  
Email: bbk@mbfh.hu 
 

A Kbt. 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezéseket 
tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke: 

- 87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről 
- 98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról 
- 29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról 
- 105. számú ILO-egyezmény a kényszermunka felszámolásáról 
- 138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról 
- 111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos 

megkülönböztetésről 
- 100. számú ILO-egyezmény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő 

díjazásáról 
- 182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására 

irányuló azonnali lépésekről 
- bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelméről és annak Montreáli Jegyzőkönyve az 

ózonréteget lebontó anyagokról 
- a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról 

szóló bázeli egyezmény (Bázeli Egyezmény) 
- Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról 
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- Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi 
anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (1998. szeptember 
10.) és annak három regionális jegyzőkönyve. 

 
4. Árazott költségvetésre vonatkozó szabályok 

Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2.4. pontja alapján részenként külön-külön 
árazatlan költségvetési kiírást bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. 
 
Ajánlattevőknek kötelezettsége ajánlatuk részeként részenként külön-külön a kiadott költségvetés beárazott 
módon történő benyújtása. A kiadott árazatlan költségvetést kitöltve, változatás nélkül kell benyújtani papír 
alapon, valamint elektronikus adathordozón is! Az elektronikus adathordozón rögzített elektronikus ajánlati 
példány esetén az árazott költségvetést Microsoft Excel formátumban kell csatolni. 
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati ár (Egyösszegű nettó ajánlati 
ár (nettó Ft)) átalányár jellegére tekintettel Ajánlattevők kötelezettségét képezi minden munka elvégzése, 
mely a Közbeszerzési dokumentum részét képezi, a tételes költségvetés soraitól függetlenül, és ez nem 
teremt alapot sem többletmunka elszámolására, sem a tartalékkeret felhasználására. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a beárazott költségvetés benyújtását az átalányár jellegű 
ajánlati ár (Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)) megalapozottsága érdekében, továbbá a Kbt. 72.§-a 
szerinti aránytalanul alacsony ár vizsgálat elvégzésének elősegítése érdekében írta elő. Erre tekintettel az 
árajánlat megalapozottsága esetén külön nem vizsgálja a költségvetésen belüli egyes tételeket az 
érvényesség szempontjából. Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tarja 
elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indoklást. 
 
Ajánlattevő köteles a Közbeszerzési dokumentum részét képező árazatlan költségvetés valamennyi tételét 
kitölteni, illetve megadni.  
 
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és 
semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 
 
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok 
formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb. 
 
Az ajánlati árnak (Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)) tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti 
árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. 
 
Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez 
lehet.  
 
Az ajánlati árnak (Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)) tartalmaznia kell mindazon a költségek és 
ráfordítások ellentételezését, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati 
feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. 
 

 A nyertes Ajánlattevő a költségvetésben meghatározott költségeken felül egyéb díj- vagy 
költségigénnyel nem fordulhat az ajánlatkérő felé.  

 A táblázatokban szereplő nettó egységárak a mindenkor hatályos ÁFA mértékével kerülnek 
elszámolásra. 

 A kiadott árazatlan költségvetés ”Mindösszesen nettó ár” sorában szereplő nettó értékeket kell az 
ajánlattevőnek a Felolvasólapon az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) sorban feltüntetnie. 
Amennyiben a Felolvasólapon közölt ellenszolgáltatási összeg és a költségvetési főösszesítő 
összesen sorában meghatározott ellenszolgáltatási összeg eltér, az ajánlatkérő az árazott 
költségvetés adatai alapján ellenőrző számítást végez, és amennyiben a számítás helyes, a 
költségvetési főösszesítő összesen sorát tekinti irányadónak. Amennyiben az árazott 
költségvetésben nyilvánvaló számítási hiba van, annak javítását a Kbt. 71. § (11) bekezdése alapján 
az ajánlatkérő végzi el.  

 Az értékelés alapját a Felolvasólapon szereplő Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) sorban szereplő 
nettó érték képezi. 

 
A kiadott költségvetést kitöltve, változtatás nélkül kell benyújtani papír alapon, valamint be kell nyújtani 
elektronikus adathordozón (pl. CD/DVD) szerkeszthető formában is! 
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Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a Közbeszerzési dokumentumokban (költségvetésben) gyártóra 
és/vagy típusra való hivatkozás található, az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak 
megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.  
 
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az 
Ajánlatkérő számára.  
 
Mértékegység  
A mértékegységek a műszaki leírásban alkalmazott mértékegységekkel megegyeznek (SI rendszerűek). A 
Mennyiség-kimutatásban és az Átalányár összesítőben használt rövidítéseket az alábbiak szerint kell 
értelmezni: 
 
  mm  jelentése  milliméter 
   m  jelentése  méter 
  fm    jelentése  folyóméter 
  mm²  jelentése  négyzetmilliméter 
  m²  jelentése   négyzetméter 
  m³  jelentése  köbméter 
  kg  jelentése  kilogramm 
  t  jelentése  tonna (1000 kg) 
  db  jelentése  darab 
  h  jelentése  óra 
  ó  jelentése  óra 
  km  jelentése  kilométer 
  l  jelentése  liter 
  %  jelentése  százalék 
  na  jelentése  névleges átmérő 
  n.d  jelentése  névleges diameter (átmérő) 
  m/m  jelentése  ember/hónap 
  m/d  jelentése  ember/nap 
  alk  jelentése  alkalom 
  érkm  jelentése  (kábel) ér kilométer 
  vkm  jelentése  vágány kilométer 
  vm  jelentése  vágányméter 
  pm  jelentése  pályaméter 
  sm  jelentése  sín méter 
  klt  jelentése  készlet 
  tkm  jelentése  tonna kilométer 
  csop  jelentése  csoport 
  egys  jelentése  egység 
 
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a költségvetés valamennyi tételét be 
kell árazni, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik. A költségvetési 
kiírás „EGYSÉGÁR” oszlopában és/vagy „Anyag egységre” és „Díj egységre” oszlopaiban meg kell adni az 
egyes tételek egységárát. 
 
Útmutató a költségvetés beárazásához és a kivitelezői teljesítés elszámolásához 
Az ajánlati árnak (Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)) magába kell foglalnia az Ajánlattevő mindennemű 
költségét és kiadását és semmilyen háttér megállapodásnak nem lehet tárgya. 
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III. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
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1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME  
Daruszentmiklós Község Önkormányzata 
cím:   2423 Daruszentmiklós, Fő út 53/D. 
E-mail:   polgarmester@daruszentmiklos.hu 
 
2. LEBONYOLÍTÓ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, ELÉRHETŐSÉGEI 
ECOBIO SYSTEM Kft. 
székhely:  1034 Budapest, Bécsi út 77-79. 1. em. 1 
iroda:   1034 Budapest, Bécsi út 77-79. 1. em. 1 
kapcsolattartó:  Zágoniné Dabi Annamária 
Telefon:  30/616 6179 
Tel/Fax:  1/240-0982 
E-mail:   zagoni.anna@ecobio.hu; kozbeszerzes@ecobio.hu 
 
3. A KÖZBESZERÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA 
Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 115.§ (1)-(4) bekezdés szerint Közbeszerzési eljárást indít – a nyílt eljárás 
szabályainak alkalmazásával – építési beruházás tárgyban, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési eljárás 
becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot, továbbá arra, hogy tárgyalás tartása nem 
szükséges, melyre figyelemmel Ajánlatkérő a Közbeszerzési eljárás megindítása érdekében a jelen 
Közbeszerzési eljárásban legalább öt – a Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő Szerződés 
teljesítésére való alkalmasság feltételeit Ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes –szakmailag 
megbízható gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban Felhívást küldött. 
 
4. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK ELÉRHETŐSÉGE 
A jelen eljárásban a Kbt. 57.§-a szerinti közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: Közbeszerzési 
dokumentum) közvetlenül kerül megküldésre a Kbt. 115. § (2) bek. szerinti legalább 5 (öt) gazdasági 
szereplő részére továbbá a Kbt. 115. § (7) bekezdés szerint az eljárás megindításával egyidejűleg 
Ajánlatkérő nyilvánosan közzéteszi honlapján a felhívást, továbbá a Közbeszerzési dokumentumokat 
Közbeszerzési Adatbázisban. 
 
Ajánlatkérő Közbeszerzési dokumentumot készített, melyet térítésmentesen bocsát a potenciális 
ajánlattevők rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési dokumentum terjedelme miatt a faxon 
történő megküldése nem lehetséges, ezért Ajánlatkérő a Felhívás megküldésének napján Közbeszerzési 
dokumentumot elektronikus úton nem szerkeszthető formában és nyilatkozatmintákat szerkeszthető 
formában egyaránt megküldi Ajánlattevők részére. Erre irányuló írásos igény esetén, Ajánlatkérő a 
Közbeszerzési dokumentumot papír alapon is megküldi Ajánlattevő részére. A Közbeszerzési 
dokumentum teljes terjedelemben történő megismerhetőségét kérjük, elektronikus levélben 
visszaigazolni szíveskedjenek. 
 
5. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE 
Ajánlatkérő részéről 2076. április 20. napján bejelentett Daruszentmiklós, Berzsenyi D. utca hrsz 343 (680 
m x 3 m) és Durda utca hrsz 3188 (465 m x 4 m) előtti útként funkcionáló közterület balesetveszélyes 
állapotának megszüntetése, helyreállítási munkáinak elvégzése a vonatkozó nemzeti jogszabályok 
előírásainak, továbbá a Közbeszerzési dokumentum részét képező Műszaki leírásnak megfelelően. 
 
A közbeszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, 
valamint a szerződéstervezet tartalmazza.  
 
6. KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 
Építési beruházás 
 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
(adott esetben) 

Fő tárgy  45000000-7   

További tárgy(ak)  45233200-1   

 
7. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA 
Szerződés típusa: vállalkozási szerződés a Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján. 
 
8. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
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Ajánlatkérő a szerződést határozott időre, a munkaterület átadástól számítottan legkésőbb 2018. május 
31. napjáig tartó határozott időtartamra tervezi megkötni, amely a szerződés tárgyában megjelölt feladat 
teljes körű elvégzésének határideje. 
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
 
9. A TELJESÍTÉS HELYE 
A teljesítés helye: NUTS-kód HU-120 
Nyertes ajánlattevő a Közbeszerzési dokumentumokban megjelölt helyszíneken saját eszközeivel teljesít. 
 
10. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETVE A VONATKOZÓ 

JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS  
Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF).  
 
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135.§-ában előírtaknak, továbbá és az építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletnek megfelelően, valamint 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak figyelembe vételével a 
Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződésben foglalt feltételek szerint. Ajánlatkérő a 
szerződésben előírja a Kbt. 136.§ (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket is.  
 
Ajánlatkérő a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint a Kbt. 135.§ (5) bekezdés szerint 
biztosít lehetőséget részszámlák benyújtására. Ajánlatkérő az Ajánlattevő(ke)t megillető ellenszolgáltatást a 
részszámla Ajánlatkérő általi igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalással 
teljesíti a Ptk. 6:130. §-ában meghatározottak szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján 
lehetővé teszi előleg biztosítását, melynek részletes szabályait a szerződés tartalmazza.  
 
A számlázás részletes feltételeit a Közbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésre bocsátott 
szerződéstervezet tartalmazza. 
 
11. RÉSZAJÁNLATTÉTEL ILLETVE TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE 
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya egy káreseményhez kapcsolódó támogatásból valósul meg, a 
kivitelezés minden helyszínen ugyanazt a technológiát követeli meg, a hatékony és felelős gazdálkodás 
elvét szem előtt tartva egy gazdasági szereplő tudja a komplex feladatot leggazdaságosabban elvégezni, 
ezért a részekre történő ajánlattétel nem biztosított. 
 
Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 
 
12. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI, SÚLYOZÁS 
Ajánlatkérő az értékelést a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja (a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - 
különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, amelyek között az ár vagy költség is 
szerepel) szerinti értékelési szempont alapján végzi. 
 
A legjobb ár-érték arány szerinti értékelés a Felolvasólapon szereplő „Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó 
Ft)” és „Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalat (hó) 1 fő tekintetében” elemekre adott megajánlás 
alapján történik. 
 

Értékelési szempont Súlyszám 

1. Ár Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) 70 

2. Minőség kritérium A felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 
területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 36 hónapig 

30 

 
Értékelési módszer ismertetése: 
Alsó ponthatár: 1 pont, felső ponthatár: 100 pont. 
 
A legjobb tartalmi elem 100 pontot kap. A többi ajánlat esetén részszempontonként a tartalmi elemekre 
adható pontszámok meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója – a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról – szerint történik (KÉ.2016. évi 147. 
szám útmutatójának (a továbbiakban: Útmutató). Az Útmutató 1. számú mellékletben meghatározott 
módszereket a Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint alkalmazva a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja (a legjobb ár-érték arányt megjelenítő) értékelési módszer esetében. 
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13. AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT KIZÁRÓ OK(OK) ÉS IGAZOLÁSI MÓDJA(I) KIZÁRÓ OKOK:  
A kizáró okok felsorolása a megkövetelt igazolási mód:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 
62. § (1) bek. g)-k) és m) és q) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 
 
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, 
illetve az olyan gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k) és m) és q) pontjában 
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. 
 
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114.§ (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 17.§ szerint kell igazolnia. 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése értelmében ajánlattevőnek az ajánlatban egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a Korm. rendelet 
10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. 
rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő 
felel. 
 
A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot 
nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt 
kizáró okok (Kbt.67. § (4) bekezdés). 
 
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók 
megnevezését. 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai 
Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második 
Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot kell érteni. 
 
Azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 28. §-ban és a Korm. rendelet 36. §-ban 
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a Korm. rendelet 30. §-ban és a 
Korm. rendelet 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok 
hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, 
illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a 
letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék 
szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a Korm. rendelet 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási 
módok helyett 
 
14. AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK, AZ ALKALMASSÁG MEGÍTÉSÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 

ADATOK, A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD  
 
14.1 PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ALKALMASSÁG 
P.1. ALKALMASSÁGI FELTÉTEL:  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági 
minimumkövetelményt. 
 
14.2 MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG:  
Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében nem ír elő műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményt. 
 
15. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ  
2017. december 21 1200 óra. 
 
16. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME, MÓDJA 
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Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 1000 – 1400 óra között, pénteken 900 – 1000 óra között, az 
ajánlattételi határidő lejártának napján 900-től az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi címen lehet 
személyesen benyújtani:  

ECOBIO SYSTEM Kft. 
1034 Budapest, Bécsi út 77-79. 1. em. 1. (megközelítés a 1034 Budapest, Bokor u. 2-4. felől) 

 
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai 
küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.  
 
17. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE  
Az ajánlattétel nyelve magyar, az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció 
semmilyen más nyelven nem fogadható el.  
 
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell az 
ajánlatban. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő 
képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. 
A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 
 
18. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK IDEJE ÉS HELYE  
Ideje: 2017. december 21.1200 óra 
Helye: ECOBIO SYSTEM Kft.  
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 77-79. 1. em 1. (A cím megközelítése a 1034 Budapest, Bokor u. 2-4. szám 
felöl)  
 
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek és szervezetek vehetnek részt. Az 
ajánlatok bontási eljárása a Kbt. 68.§ (1)-(6) bekezdésében leírtak szerint történik. A bontáson Ajánlatkérő 
képviselője ismerteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdés szerinti adatokat. 
 
19. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA  
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap. 
 
20. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁS, VALAMINT A SZERZŐDÉSBEN 

MEGKÖVETELT BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ  
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő sem ajánlati biztosíték nyújtására vonatkozó 
kötelezettséget, sem a Kbt. 134.§-a alapján igényelhető biztosítékot.  
 
21. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) és (3) bekezdése alapján az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy 
– a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerint az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
 
22. EGYÉB INFORMÁCIÓK  

22.1 Kiegészítő tájékoztatás 
A Kbt. 56. § (1) bekezdése és 114. § (6) bekezdés alapján az a gazdasági szereplő, aki az adott 
közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet figyelemmel a 
Közbeszerzési dokumentumok I. Általános információk 5. pontjában foglaltakra. 
Ajánlattevők a Felhívással és a Közbeszerzési dokumentummal kapcsolatban felmerült kérdéseiket 
kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, a kapcsolattartóként 
megjelölt ajánlatkérő nevében eljáró szervezettől faxon és elektronikus úton (e-mailen) is eljuttatva, 
feltüntetve az eljárás tárgyát. 
 
22.2 Hiánypótlás 
Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét 
biztosítja. Abban az esetben, ha ajánlattevő hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az 
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy 
ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján e gazdasági szereplő tekintetében egy alkalommal 
biztosít hiánypótlási lehetőséget.  
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22.3 Közös ajánlattétel 

 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, 
különös figyelemmel a Kbt. 35.§ (2)–(3) bekezdésére.  

 Közös ajánlattétel során a gazdasági társaság létrehozása nem követelmény, de közös ajánlattétel 
esetén együttműködési (konzorciumi) megállapodást kell kötni, amelyben meg kell jelölni a 
kapcsolattartót, továbbá rögzíteni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását. Az 
együttműködési (konzorciumi) megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a szerződés 
teljesítése során ki milyen feladatot lát el, milyen kötelezettséget teljesít, mikor szűnik meg a 
szerződés, illetőleg a szerződés megszűnését követően a jótállási, szavatossági jogok az egyes 
feladatok, kötelezettségek tekintetében mely ajánlattevőt terhelik.  

 Közös ajánlattétel esetén ajánlattevők a teljesítésükre vonatkozó számláik kibocsátásáról külön-
külön kötelesek gondoskodni. A számlák kifizetésével kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja 
Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Alvállalkozó igénybe vétele esetén Ajánlatkérő a kifizetésre a 
Kbt. 135.§ (3) bekezdésében és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet ellenszolgáltatás kifizetésére 
vonatkozó rendelkezéseket köteles alkalmazni. 

Közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodásnak részletesen tartalmaznia kell a 
Közbeszerzési dokumentum Általános információk 3.8. pontjában meghatározottakat. 

 
Tekintettel arra, hogy az együttműködési megállapodás közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál, ezért Ajánlatkérő a jelen pont szerinti megállapodást 
eredetiben vagy hiteles másolatban kéri benyújtani. 
Felhívjuk továbbá a figyelmet a Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltakra, melyre tekintettel az 
eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, azzal, 
hogy az az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot!!! Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági 
szereplővel, amelynek Lebonyolító nem küldött felhívást.  

 
22.4 Az ajánlatban csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok 

 Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő (közös 
ajánlattevők) kifejezett nyilatkozatát a Felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az egyéb 
előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 

 Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti 
az ajánlat esetében a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat (az ajánlattevő(k) nevét, címét 
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azt a fő, számszerűsíthető adatot, amely az értékelési szempont 
alapján értékelésre kerül) szerinti információkat. 

 Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az 

ajánlattevő tervezetten alvállalkozót kíván igénybe venni; 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. 
A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is szükséges benyújtani az ajánlatban. 

 Amennyiben az ajánlattevő a Felhívásban vagy a Közbeszerzési dokumentumban előírt igazolás 
helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az 
ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69.§ (11) 
bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a 
közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus 
elérhetősége. 

 Műszaki szakmai ajánlat  
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentum Árazatlan költségvetést biztosít Ajánlattevő részére, 
helyszínenként külön-külön. Ajánlattevők feladatát képezi, hogy az Árazatlan költségvetést 
beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák, a Közbeszerzési dokumentumban előírtak 
figyelembe vételével. Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az Árazatlan költségvetés 
kitöltésével. Árazatlan költségvetést Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti. Felhívjuk Ajánlattevők 
figyelmét, hogy az Árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos 
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az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni. Valamennyi sort be kell árazni, a 
költségvetésben, tehát sor nem maradhat kitöltetlenül vagy „0 Ft.” (nulla forint) összeggel. 

 Egyéb dokumentumok  
o Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő 

írásbeli képviseletére (cégképviselet) jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre 
jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját. 
Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az 
adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás-mintáját 
is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását 
is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia, 
lakcímének feltűntetése mellett. 

o Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely 
adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit 
bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási 
szerződést, átalakulási cégiratokat. 

22.5 Az ajánlatra vonatkozó formai előírások 

 A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján Az ajánlatot 1 példányban papír alapon (1 eredeti) továbbá 
a teljes ajánlatot 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható formában (pl. pdf.) egyetlen dokumentumba beszkennelve, CD-n vagy DVD-n) 
valamint az árazott költségvetést XLS formátumban is be kell nyújtani közvetlenül vagy postai 
úton. Az elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt ajánlatról kell elkészíteni. az 
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi 
figyelembe. 

 Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az első, vagy a 
hátsó laphoz rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak alá kell írnia 
úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat minden 
információt tartalmazó oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes 
oldalszámra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. 

 Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, 
az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátniuk. 

 A kért példányszámú ajánlatot együttesen, egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell 
becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, roncsolás mentesen nem bonthatónak és 
sértetlennek kell lennie és biztosítania kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,  

 A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: Ajánlattevő(k) neve és címe; „AJÁNLAT – „2017. 
április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása”, valamint „Az ajánlattételi 
határidő lejártáig nem bontható fel!” 

 
22.6 Egyéb információk 

 Ajánlatot csak az a gazdasági szereplő nyújthat be aki a részére megküldött Közbeszerzési 
dokumentum átvételét írásban visszaigazolja Ajánlatkérő részére. (A Közbeszerzési 
dokumentumot átvevő azt harmadik (illetéktelen) személynek nem teheti hozzáférhetővé, és azt 
másra nem ruházhatja át.)  

 A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ahol az ajánlatkérő a Közbeszerzési eljárás során valamely 
dokumentumbenyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – 
egyszerű másolatban is benyújtható.  

 Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, 
amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál. Ajánlatkérő előírja az 
alábbi dokumentumok esetében az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását: garanciavállaló 
nyilatkozat, kezességvállalásról szóló nyilatkozat, közös ajánlattétel esetén az együttműködési 
megállapodás. 

 Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 

 A gazdasági szereplőnek, amennyiben az ajánlata, hiánypótlása, vagy Kbt. 72. § szerinti 
indokolása üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44. § szerinti üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten 
köteles az ajánlathoz csatolni. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 
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elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 
sérelmet. Ajánlatkérő nem fogadja el az indoklást, amennyiben az általánosság szintjén kerül 
megfogalmazásra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglaltakra. 

 Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket – az írásbeli összegezés minden ajánlattevő 
részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével – a Kbt. 79. § (1)–(2) 
bekezdése szerint írásban tájékoztatja. 

 Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően ajánlattevő viseli annak 
jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságából adódik, amelyet ajánlattevőnek a tőle elvárható 
szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 
igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a Közbeszerzési dokumentum előír. 

 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára 
rendelkezik a szerződés teljes időtartamára és tárgyára vonatkozó 25 millió Ft/év és 10 millió 
Ft/káresemény összegű felelősség biztosítással vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti 
tárgyi közbeszerzési eljárásra, amelynek kedvezményezettje Ajánlatkérő. 

 Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához az ár-érték arány szerinti értékelés minőség 
szempontjára tett megajánlás szerinti szakemberre vonatkozó nyilatkozatát, olyan tartalommal, 
hogy abból az értékelési szempontként előírt releváns műszaki vezetői gyakorlat (év – hónap 
bontásban) maradéktalanul megállapítható legyen valamint a szakember által saját kezűleg aláírt 
nyilatkozatát a rendelkezésre állásáról. 

 A Felhívásban és Közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő 
magyarországi helyi idő szerint értendő. 

 Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket 
terheli. 

 Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (Ft) kell megadni, az ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (Ft) rendelkezésre álló adatok 
vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, a Felhívás megküldésének napján közzétett 
devizaárfolyamok képezik. A referencia tekintetében az átszámítás alapja a referencia 
teljesítésének napján hatályos MNB devizaárfolyam. Amennyiben valamely devizát a Magyar 
Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő 
letelepedése szerinti ország központi bankja által a Felhívás megküldésének napján érvényes 
devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. 

 Ajánlat kérő előírja, hogy Ajánlattevő nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban 
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy az ajánlatához csatolnia kell 
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolást. 

 Ajánlatkérő nem él a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában és a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt 
lehetőséggel, azonban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltakat. 

 Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 138.§ (1) bekezdés alapján 
alvállalkozó igénybe vétele esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja 
meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének 65%-át, továbbá a teljesítésben részt 
vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további 
közreműködőt (Kbt. 138.§ (5) bekezdés). 

 Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a 
nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) 
bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a Közbeszerzési eljárásban külön információk 
feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk 
nem mondanak-e ellent a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 

 Irányadó jog: a jelen Felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az eljárás 
megindításakor hatályos közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási 
rendeleteinek előírásai, továbbá a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény szerint kell eljárni. Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 
megrendelt építési beruházás teljesítéséhez a nyertes Ajánlattevő kötelezettsége, hogy a 
kivitelezési feladatok ellátását az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezze. 
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23. AJÁNLATKÉRÉSI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 
2017. december 15. 
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IV. SZERZŐDÉSTERVEZET 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
- tervezet – 

 
(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről a 
 
Daruszentmiklós Község Önkormányzata 
Székhely:    …………………………….. 
Cégjegyzékszám:   ……………………………. 
Adóigazgatási szám:  ……………………. 
 
Pénzforgalmi jelzőszám:  ………………………… 
Statisztikai számjel:    …………………………. 
Képviseli:     ……………….. polgármester 
Telefax:    ……………………... 
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), 
 
másrészről a(z) 
 
****************** 
Székhely:    ……………………………. 
Cégjegyzékszám:   ……………………………. 
Adóigazgatási szám:   ……………………………. 
Pénzforgalmi jelzőszám:  ……………………………. 
Statisztikai számjel:   ……………………………. 
Képviseli:    ……………………………. 
Telefax:    ……………………………. 
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),   
 
valamint  
****************** 
Székhely:    ……………………………. 
Cégjegyzékszám:   ……………………………. 
Adóigazgatási szám:   ……………………………. 
Pénzforgalmi jelzőszám:  ……………………………. 
Statisztikai számjel:   ……………………………. 
Képviseli:    ……………………………. 
Telefax:    ……………………………. 
mint vállalkozó (a továbbiakban az együttműködési megállapodásban részes Felek együttesen: 
„Vállalkozó”) 1 
 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „Felek”, külön-külön a „Fél”) között az alulírott 
helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 

 
1. ELŐZMÉNYEK 

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet szerinti vissza 
nem térítendő vis maior támogatás alapján „…………………..” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik rész 115. § (1)-(4) bekezdése szerinti 
közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás”) folytatott le, amely Közbeszerzési 
eljárás nyertese Vállalkozó lett. A beruházást Megrendelő 90%-ban a vissza nem térítendő vis maior 
támogatásból, 10% önerőből finanszírozza. 

 

1.2. A Szerződés a Közbeszerzési eljárást megindító felhívás (a továbbiakban: „Ajánlattételi felhívás”), a 
Kbt. 3.§ 21. pontja szerinti közbeszerzési dokumentum és a Kbt. 57.§-a szerinti közbeszerzési 
dokumentumok (a továbbiakban együtt: „Közbeszerzési dokumentumok”) – különös tekintettel annak, 
a Szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírására (a továbbiakban: „Műszaki leírás”), 
valamint a Vállalkozó ajánlata (a továbbiakban: „Ajánlat”) alapján jött létre.  

                                                 
1 A Szerződés szövege (dőlt betűkkel) közös ajánlattételre tekintettel azzal, hogy a sorok száma az Együttműködési 

megállapodásban részes feleknek megfelelően bővíthető, illetve az Együttműködési megállapodás a Szerződés 
mellékletét képezi. 
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1.3. A Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét képezi az 
Ajánlattételi felhívás, a Közbeszerzési dokumentumok, valamint Vállalkozó Ajánlata és – amennyiben 
releváns – annak hiánypótlása.  
 

1.4. Felek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:87. § (1) – (2) 
bekezdéseivel összhangban - kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés a Felek közötti megállapodás 
valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat 
vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai a Szerződés értelmezésénél figyelembe vehetők.  

 

1.5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozók közös ajánlatot adtak be a jelen Szerződés elnyerése és a teljesítése 
érdekében, egyetemleges felelősségvállalásuk mellett. Vállalkozók közötti feladat- és felelősség 
megosztást külön okiratba foglalt Együttműködési Megállapodás tartalmazza, amely jelen Szerződés 
5. számú mellékletét képezi.2 

 
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. A Szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja fenti Előzmények között 
nevesített „2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyú a vis 
maior támogatási forrás keretében történő építési kivitelezési munkáinak (a továbbiakban: „Munka”) 
elvégzését Daruszentmiklós Község, ………………… utca hrsz. ……. és …………utca hrsz. 
…………. helyszíneken a Szerződésben és a Műszaki leírásban meghatározottak szerint. 

 
2.2. A Szerződés tárgya szerinti Munkák részletes leírását, műszaki tartalmát a Közbeszerzési 

dokumentumok és költségvetés, valamint a Megrendelő és a Vállalkozó által a Közbeszerzési eljárás 
keretében, továbbá a szerződéskötés időszakában egymásnak átadott iratok, valamint az elfogadott 
Ajánlat határozza meg. A Munka részletes leírását és a mennyiségeket a Szerződés 1. számú 
melléklete, az Ajánlattételi felhívás, valamint a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

 
2.3. Felek már ehelyen rögzítik, hogy Megrendelőnek érdeke fűződik a Szerződésben meghatározott 

időtartamon belül történő végteljesítéshez, ezért a Szerződés rendelkezéseit ennek 
figyelembevételével állapították meg. Vállalkozó a fentieket tudomásul vette, egyúttal kijelenti, hogy 
a határidőben történő teljesítésre képes, elmulasztásának a Szerződésben meghatározott, illetve 
jogszabályon alapuló jogkövetkezményeit pedig kifejezetten vállalja. 

 
3. FELEK SZERZŐDÉST ÉRINTŐ KIJELENTÉSEI 

3.1. Vállalkozó – a Szerződésben foglaltakra is tekintettel – kijelenti, hogy 

 kész és képes a Szerződés szerinti tevékenységet Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével 
ellátni, továbbá Megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas 
színvonalú teljesítésre, 

 rendelkezik a tevékenység ellátáshoz szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi 
erőforrásokkal, és azokkal a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, különös tekintettel 
rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel vagy 
legalább egy – vele tagsági, alkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 
– ilyen szakképesítésű szakmunkással, 

 kijelenti, hogy szerepel az ÉTV és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint, az építőipari 
vállalkozói kivitelezők nyilvántartásában, nyilvántartási száma: Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara: …………………….. (szerződéskötéskor kitöltendő) 

 rendelkezik a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges építőipari tevékenységet végzőkre előírt 
hatósági és egyéb engedéllyel, okiratokkal, melyek érvényességét a Szerződés hatálya alatt 
folyamatosan biztosítja,  

 nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül hat a Szerződésben foglaltak 
érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére, 

 a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján az ellenszolgáltatás 
kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak, 

 nyilatkozik, hogy a Szerződés teljesítéséhez az ajánlatban az értékelési szempont körében 
bemutatott következő felelős műszaki vezetői  jogosultság megszerzéséhez szükséges területen 

                                                 
2 A Szerződés szövege (dőlt betűkkel) közös ajánlattételre tekintettel azzal, hogy az Együttműködési megállapodás a Szerződés 

mellékletét képezi. 
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szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert veszi igénybe: ……………. 
(szerződéskötéskor kitöltendő) 

 
3.2. Megrendelő – jelen Szerződésben foglaltakra is tekintettel – kijelenti, hogy 

 a Szerződés tárgyát képező helyreállítás (építőipari kivitelezési tevékenység) elvégzését a 
Megrendelő részben saját forrásból, részben a 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet alapján megítélt 
vis maior támogatásból finanszírozza. 

 
3.3. Felek – jelen Szerződésben foglaltakra is tekintettel – kijelentik, hogy a jelen Szerződés tárgyát 

képező helyreállítás nem engedélyköteles. 
 

4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE, HELYE 
4.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Munkát a munkaterület (a továbbiakban: 

Munkaterület) Szerződés 5. pontja szerinti átadástól számítottan legkésőbb 2018. május 31. 
napjáig elvégezni. 

 
4.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, amennyiben a Vállalkozó 

a Munkát készre jelentette a Szerződés 7. pontja szerint (a továbbiakban: „Készre jelentés”), továbbá 
a műszaki átadás-átvételi eljárást (a továbbiakban. „Műszaki átadás-átvétel eljárás”) a Szerződés 
9. pontjában írtak szerint megkezdte. 

 
4.3. Megrendelő előteljesítést elfogad.  

 
4.4. A teljesítés helye: Daruszentmiklós Község 

a) …………. utca ….., ………….. hrsz. (szerződéskötéskor kitöltendő)  
b) …………. utca ….., ………….. hrsz. (szerződéskötéskor kitöltendő) 

 
5. VÁLLALKOZÓ FELADATAINAK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE 

A munkaterület átadásának időpontja: jelen Szerződés aláírását követő legkésőbb tizenöt (15) napon 
belüli időpontra a műszaki ellenőr tűzi ki. 

 
6. ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES KÖRÜLMÉNYEK, KÖVETELMÉNYEK AZ ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉSI 

MUNKA SORÁN 
6.1. Vállalkozó köteles a teljesítés során a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, 

a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. A Munkaterület átadását a Felek az 
egyidejűleg megnyitott építési naplóban rögzítik. Az építési napló megnyitásának időpontja a 
Munkaterület átadásának napja. A Munkaterület átadásával egyidejűleg Vállalkozó és Megrendelő 
meghatározza a kooperáció időpontjait is. Megrendelő szavatolja, hogy a Munkaterület – a 
Szerződésben, illetve a Közbeszerzési dokumentumokban foglalt használati, vagy műszaki 
korlátozásokat figyelembe véve – munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére 
áll a Munka teljes időtartama alatt. 

 
6.2. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti 

és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor hatályos munkavédelemről szóló 1993. évi 
XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII. 26.) MüM 
rendelet, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, valamint az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) betartásáról. A 
munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói 
részére, ezáltal a biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói 
részére az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi 
oktatási naplóba való bejegyzése, továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel való aláírattatása. A 
Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni 
védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt. E kötelezettségek 
megszegéséből, valamint a tevékenységéből eredő bárkinek okozott minden kárt Vállalkozó viseli. 

 
6.3. Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy 

a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A 
szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a 
Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény. 
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6.4. Megrendelő a Munkaterület átadása előtt jogosult videofelvételt és/vagy fényképeket készíteni a 

Munkaterület környezete állapotának dokumentálása céljából. Felek a videofelvételt és fényképeket 
teljes bizonyító erejűnek fogadják el a közöttük esetlegesen felmerülő, a Munkaterület környezete 
eredeti állapotával kapcsolatos jogvitában. 

 
6.5. Vállalkozó feladata és költsége a kivitelezéshez szükséges szállítási utak organizálása, és 

közterületek biztosítása. Amennyiben a teljesítés során keletkező hulladék tárolása csak közterület 
használatával lehetséges, az ezzel járó költségeket és (eljárási, engedélyeztetési) feladatokat a 
Vállalkozó köteles viselni, illetve ellátni. Az építési tevékenység során keletkező hulladék, egyéb a 
Munka végzése során keletkező szemét (törmelék, bontott anyag) – engedéllyel rendelkező 
kezelőhöz történő – elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi. Vállalkozó feladata továbbá a 
Munkaterületen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése. Felek rögzítik, hogy a 
hulladékok elszállításával kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó köteles 
viselni. 

 
6.6. Megrendelő a Munkát legalább nyolc (8) naponta köteles – műszaki ellenőre útján – ellenőrizni. Az 

ellenőrzés elmulasztása, vagy hiányossága esetén a Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól. Az 
eltakarásra kerülő és Vállalkozó által készített szerkezeteket csak a műszaki ellenőr építési naplóba 
rögzített engedélyével és az eltakarásra kerülő részek fényképes (.jpg) formátumú dokumentálását 
követően lehet eltakarni. 

 
6.7. A Megrendelő műszaki ellenőrének neve, beosztása, címe, telefonszáma, valamint 

meghatalmazásának köre:  
Név:    szerződéskötéskor kitöltendő 
Cím:    szerződéskötéskor kitöltendő 
Névjegyzéki száma:  szerződéskötéskor kitöltendő 
telefonszáma:   szerződéskötéskor kitöltendő 
e-mail:    szerződéskötéskor kitöltendő 
 
A Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének neve, címe és telefonszáma: 
Név:   szerződéskötéskor kitöltendő 
Cím:    szerződéskötéskor kitöltendő 
Névjegyzéki száma:  szerződéskötéskor kitöltendő 
Telefon:   szerződéskötéskor kitöltendő 
e-mail:    szerződéskötéskor kitöltendő 

 
6.8. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Munkaterület átadás-átvételétől – az építőipari 

kivitelezési tevékenység megkezdésétől – kezdve, annak befejezéséig elektronikus e-építési naplót 
(a továbbiakban: „E-építési napló”) köteles folyamatosan vezetni, és köteles azt állandóan az 
építkezés helyszínén tartani. Megrendelő az E-építési naplót folyamatosan köteles ellenőrizni. Felek 
a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban feltüntetni. Az E-építési 
naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett 
személyek jogosultak. Felek az E-építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik egymást azokról a 
tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a 
Szerződésben foglalt kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. 
 

6.9. Az E-építési naplót Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendeletben meghatározott tartalommal és formában köteles vezetni, illetve rendelkezésre bocsátani, 
oly módon, hogy abból a napi események folyamatosan nyomon követhetőek legyenek (ún. aktív 
adatközlés). 

 
6.10. Az E-építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen 

bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a 
várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. 
Megrendelő köteles az E-építési naplót a Szerződés adatainak rögzítésével készenlétbe helyezni, 
míg a Vállalkozó által esetlegesen igénybe vett alvállalkozó, közreműködő e-alnaplóját az 
alvállalkozói Szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan Vállalkozó állítja készenlétbe.  
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6.11. Vállalkozó csak olyan munkavállalókat foglalkoztathat Megrendelő területén, akiknek érvényes 
személyi okmányaik, munkavállalási engedélyük van, Vállalkozónál (ill. alvállalkozójánál) bejelentett 
módon dolgoznak, szakmailag és egészségügyileg alkalmasak a munkavégzésre, és – igazoltan – 
megfelelő munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatásban részesültek. A Vállalkozó munkavállalói 
kötelesek munkavégzésre alkalmas állapotban, tiszta és kulturált munkaruhában megjelenni a kijelölt 
Munkaterületen. A Vállalkozó munkavállalói által – akár a Megrendelő, akár harmadik személyek 
részére – okozott károk megtérítéséért a Vállalkozó készfizető kezességet vállal. 

 
6.12. A Vállalkozó a Szerződés szerinti Munkát az előírt határidőre, a mindenkor hatályos magyar és 

európai szabványoknak és a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően, továbbá a műszaki 
leírásban foglaltak szerinti minőségben köteles elvégezni.  

 
6.13. Előzetesen bejelentett Megrendelői igény szerint a beépítésre tervezett anyagok, illetve termékek 

gyártmányismertetőjét, minőségi tanúsítványát, mintakollekcióját Vállalkozó köteles előzetesen 
bemutatni. Csak a Megrendelő által elfogadott anyag, termék építhető be. 

 
6.14. Vállalkozó a vállalkozási költségvetésben kiírt anyagokat – az időben való megrendelés 

dokumentálása mellett, kizárólag a Megrendelő jóváhagyása után – jogosult időben beszerezhető, 
azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyaggal helyettesíteni, de előzetesen be kell 
szereznie a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr írásos jóváhagyását. A Megrendelő abban az esetben 
jogosult a fentiek szerinti helyettesítő termék elutasítására, ha az érinti a műszaki szakértői nyilatkozat 
alapján kialakított összképet. 

 
6.15. Amennyiben olyan körülmény merül fel, amelynek következtében a Szerződésben vállalt valamely 

kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, a Felek kötelesek egymást az akadály 
felmerülésekor, vagy a fenyegető akadályról való tudomásszerzéskor haladéktalanul írásban 
értesíteni. A Vállalkozónak a műszaki tartalmat, valamint a munkák befejezésének határidejét érintő 
körülmény esetén az akadályértesítést az építési naplóba történt bejegyzés mellett haladéktalanul 
levélben is meg kell küldenie a Megrendelőnek, ebben az esetben a közlés a levél kézhezvételével 
hatályosul. 

 
6.16. A szerződésszegés alóli kimentés alapjául a megfelelően közölt akadályértesítés szolgálhat, 

amennyiben az akadály a Vállalkozónak nem felróható, és nem az ő érdekkörébe tartozik. 
 
6.17. Amennyiben a Vállalkozó valamely lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és a jogsértő 

magatartással felszólítás ellenére sem hagy fel, vagy annak következményeit felszólítás ellenére sem 
küszöböli ki haladéktalanul, és ezért károsodás veszélye fenyeget, a Megrendelő jogosult a 
munkavégzést azonnali hatállyal felfüggeszteni, illetve megtiltani mindaddig, amíg a Vállalkozó a 
szerződésszerű teljesítésre biztosítékot nem nyújt, vagy a Vállalkozó (illetve a Vállalkozó költségén a 
Megrendelő) a szerződésszegés jogkövetkezményeit el nem hárítja. 

 
6.18. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó lényeges kötelezettségének minősülnek különösen a 

felelősségbiztosítás fenntartására, a más vállalkozókkal való együttműködésre, az útvonalak tisztán 
tartására, a munkavállalók alkalmazására, az építési napló vezetésére, a zajhatással járó munkák 
időpontjára vonatkozó feltételek. A munkálatok felfüggesztésének, illetve megtiltásának időtartama a 
teljesítési határidőbe beleszámít (azt nem módosítja). 

 
7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, UTÓ- FELÜLVIZSGÁLAT 

7.1. Az átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy az elkészült Munka, illetve annak 
eredménye megfelel-e a műszaki terveknek, leírásoknak, jogszabályi és hatósági előírásoknak, 
szabványoknak, a Szerződésben foglaltaknak (különös tekintettel a minőségi előírásokra), továbbá a 
kivitelezés tárgya szerinti közlekedési építmények alkalmasak-e a rendeltetésszerű használatra. 

 
7.2. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a Munkaterület és az anyag- és törmelékszállítási 

útvonalak megtisztított állapota, a pipere takarítás elvégzése, és a Vállalkozó által be nem épített, 
valamint a tulajdonát képező eszközöktől való mentessége. 

 
7.3. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig, de legkésőbb annak befejezéséig két 

példányban a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Munka, a beépített anyagok és berendezések 
minőségét igazoló bizonylatokat, megfelelőségi igazolásokat (nyilatkozatokat), a gyártóművi és a 
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hazai honosítási műbizonylatokat (illetve ezek szakfordító által elkészített magyar nyelvű fordítását), 
a szükséges vizsgálati eredmények okmányait, és üzemelési és karbantartási utasításokat, valamint 
a megvalósulási terveket. 

 
7.4. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a 7.2-7.3.pontban rögzített feltételek – akár részleges – hiánya az 

átadás-átvételi eljárás megkezdését, illetve lezárását kizárja, és az ebből adódó késedelem a 
Vállalkozó felelősségi körébe tartozik. 

 
7.5. Átadás-átvételi eljárás lefolytatására egy alkalommal, az építési kivitelezési munkák befejezése után 

kerül sor.  
 
7.6. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárással érintett munkák befejezésekor a Megrendelőt készre 

jelentő levélben értesíteni. A Megrendelő a készre jelentő levél kézhezvételétől számított 3 (három) 
munkanapon belül köteles az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjáról értesíteni a 
Vállalkozót, amely nem lehet későbbi időpont, mint a készre jelentő levél kézhezvételétől számított 8. 
(nyolcadik) munkanap. Ez a rendelkezés megfelelően alkalmazandó abban az esetben is, ha a 
munkák elvégzésével Vállalkozó késedelembe esik, vagy előteljesítésre kerülne sor. 

 
7.7. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időtartama legfeljebb tizenöt (15) munkanap. Az eljárás 

lezárásakor a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik: 

 az eljárásban részt vevő személyek nevét, beosztását, a képviselt szervezet nevét, 

 az átadás-átvételi eljárás megkezdésének és lezárásának napját,  

 a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket 

 a Megrendelőnek az építési napló vezetésére, lezárására, a munkálatok során felmerült 
rendhagyó körülményekre tett észrevételeit, 

 a teljesítés elfogadásának, vagy megtagadásának tényét, 

 a teljesítés elfogadásának megtagadása esetén annak indokát, 

 a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat, 
hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is 
készíthető), 

 a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 

 a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényeket (a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-
e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér), 

 a jegyzőkönyv keltét. 
 
7.8. A jegyzőkönyvet Megrendelő képviselője veszi fel, és Felek annak minden oldalát aláírják, továbbá 

mellékelni kell hozzá Vállalkozó által Megrendelőnek átadott dokumentumokat. 
 
7.9. Megrendelő kisebb hibák, hiányosságok alapján is jogosult az átvétel megtagadására, amennyiben 

azok más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák 
folytán akadályozzák a zavartalan használatot, vagy összességükben jelentős hibának tekinthetők. 
Amennyiben a teljesítés csak részben hibás, vagy hiányos. Megrendelő jogosult, de nem köteles a 
teljesítés részbeni, egyes munkarészekre kiterjedő ideiglenes átvételére (előzetes átadás). Ebben az 
esetben a Munkaterület az átvett munkarészekkel csökken. Az előzetes átadás részteljesítésnek nem 
minősül, a teljesítéshez fűződő jogkövetkezmények ebben az esetben is a Munka teljes átvételével 
állnak be az egész Munka vonatkozásában, azzal a kivétellel, hogy az átvett munkák tekintetében a 
kárveszély – a hibák kijavításának időtartamát kivéve – az átvétellel a Megrendelőre száll át. 

 
7.10. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiadására jogosult személy: ……………….. 

(szerződéskötéskor kitöltendő) 
 
7.11. A Munkaterület átadása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet 33.§-ában foglalt rendelkezések szerint történik. 
 
7.12. Az átadás-átvétel napjától számított 12 (tizenkettő) hónapon belül a jelen Szerződés alapján elvégzett 

munkák utó-felülvizsgálati eljárását meg kell tartani. A Megrendelő készíti elő az utó-felülvizsgálati 
eljárást, melyre a Vállalkozót meghívja 15 (tizenöt) naptári nappal az eljárás megkezdése előtt, a 



„2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyú a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdése szerinti 
közbeszerzési eljárás – KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

 38  

Megrendelő által kiállított hibajegyzék egyidejű csatolásával. A Vállalkozó az utó-felülvizsgálati eljárás 
során jelzett hibák esetén azok bejelentésének elkésettségére nem hivatkozhat. 

 
8. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

8.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az elvégzendő feladat nem építési hatósági engedély 
köteles, így a számlázás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a 
továbbiakban: „Áfa tv.”) általános rendelkezései szerint történik. 
 

8.2. Vállalkozó, a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a Szerződésben 
foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet a Vállalkozó, a Szerződés 7.10. pontja 
szerinti teljesítésigazolás (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás”) alapján állít ki és azzal együtt nyújt 
be Műszaki ellenőr részére.  
 

8.3. Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a 
Szerződés 8.2. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák alapján összesen 
nettó ………….,-Ft (szerződéskötéskor kitöltendő) azaz nettó ………….. (szerződéskötéskor 
kitöltendő) forint összegű Vállalkozói díj illeti meg a Szerződés 9.5. pontjában részletezetteknek 
megfelelően. A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). 

 
8.4. A Vállalkozói díj magában foglalja a Szerződés 1. számú melléklete, Közbeszerzési dokumentumok 

és a Vállalkozó Ajánlata szerinti műszaki tartalom megvalósításának valamennyi költségét és 
ráfordítását.  

 
8.5. A Vállalkozói díj a Munka szerződésszerű teljesítéséért fizetett egyösszegű átalányár, amely 

tartalmaz minden a Szerződés szerint elvégzendő Munka, mint eredmény szolgáltatásának teljes 
költségét, valamint minden a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget, kiadást, ennek 
keretében magába foglalja a költségvetésben külön tételben meg nem jelölt költségeket, így 
különösen: 

 a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai, 

 a közmű- és egyéb szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, 

 előírt tartalmú biztosítás és annak fenntartási költségeit, 

 több Vállalkozó esetén az együttműködési költségek, 

 anyagbeszerzési költségek, 

 szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 

 bérjellegű költségek, bér és annak járulékai, 

 valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségei, 

 a Szerződéskötéskor előre látható különleges körülmények, akadályoztatás miatti költségek, 

 szabadalmi és licencia költségek, 

 Szerződés szerinti fenntartási költségek, 

 jótállási, szavatossági költségek, 

 helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek, 

 a kivitelezéshez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb kiviteli, vám 
és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, hozzájárulásokkal (pl. forgalomterelési, 
útvonal, munkakezdési, burkolatbontási, stb.) kapcsolatos költségek, 

 a kötelező közmű nyilvántartási, az átadási tervdokumentáció, a megvalósulási tervdokumentáció, 
minősítési dokumentáció készítésének díja, szükséges példányszámban való másolásának 
költségét, 

 az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi 
tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek, 

 a szükséges fordítási költségek, 

 eljárási, tervjóváhagyatási, közmű egyeztetési költségek, illetékek, 

 hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségeket, 

 a felvonulási költségeket, beleértve a felvonulási területek területhasználati díjait (közlekedési 
terület nem közlekedési célú igénybevétele), a felvonulási terület kialakításával majd 
megszüntetésével kapcsolatos költségeket, 

 ideiglenes létesítmények, melléképítmények, szerkezetek, alkalmazandó ideiglenes 
berendezések, ideiglenes energiaellátás költségét, 

 a Munkaterületen lévő geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok esetleges helyreállítási 
költségét, 
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 a közúti környezet, a növényzet és az élővilág védelmével kapcsolatos költségeket, 

 a szállító utak karbantartási, helyreállítási költségeit, 

 minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költséget (pl.: licencdíj, időjárási körülmények miatti 
többletköltségek, stb.), 

 Munkaterület városképi lehatárolásával, őrzésével kapcsolatos költségeket, 

 meglévő és megmaradó közművek védelmével kapcsolatos költségeket,  

 az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a Szerződés teljes körű teljesítéséhez, a 
létesítmények használatbavételi és/vagy forgalomba helyezési engedélyeinek beszerzéséhez 
szükséges és előírt Munka járulékos költsége és díja,  

 bármely az előzőekben nem felsorolt, a költségvetésben nem, de az ajánlatkérés alapjául szolgáló 
tervekben, a Közbeszerzési dokumentumokban és a Szerződés 1. számú mellékletében, 
állásfoglalásokban szereplő előírásokból következő műszaki teendők/munkák költségei, 

 a 191/2009 (IX.15.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdés szerinti költségeket. 
 

A beárazott költségvetésben szereplő egységárakat minden esetben komplex tételárnak kell tekinteni 
és tartalmaz minden, az adott tétel megvalósításához szükséges feltételt (beépítendő anyagok árát, 
munkadíjat, gépek, berendezések használatát, földmunkát, feleslegessé vált anyagok elszállítását, 
lerakóhelyi díját, segédszerkezetek díját). Ezen felül tartalmazza a Munka elvégzéséhez szükséges 
összes gép használatának, valamint – a Ptk. 6:123. §- a szerinti - kivitelezéshez szükséges összes 
szolgáltatásnak a költségét. 

 
8.6. Mivel Felek átalánydíjban állapodtak meg, így a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére tekintettel Vállalkozó 

az átalánydíjon felül a Ptk. 6:244 § (2) bekezdése által meghatározott pótmunka (a továbbiakban: 
„Pótmunka”) ellenértékét igényelheti, a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti többletmunka (a 
továbbiakban: „Többletmunka”) ellenértékének megtérítésére nem jogosult. Megrendelő köteles 
azonban megtéríteni Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely 
a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, ehhez Vállalkozónak azonban 
igazolnia kell, hogy az adott költség a többletmunka elvégzésével kapcsolatban merült fel, illetve hogy 
a költség jellege olyan, hogy arra a Szerződés megkötésekor kellő szakmai gondossággal sem 
számított.  
 

8.7. Vállalkozó az általa megadott átalányárat, egységárakat és árakat a Szerződés teljesítése során nem 
módosíthatja sem az árakban, sem egyéb okból bekövetkező változások miatt. 

 
8.8. A Vállalkozói díjban figyelembe vett, de a költségvetési kiírásban előirányzatként szereplő tételek 

esetében, Megrendelő tételes elszámolást alkalmaz. Ezen tételek elszámolása a Műszaki ellenőr által 
leigazolt tételes felmérés alapján lehetséges. 
 

9. FIZETÉSI FELTÉTELEK, ELŐLEG 
9.1. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződésben meghatározott Munka ellenértékének 100%-os pénzügyi 

fedezetével a 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet alapján megítélt 90%-os vis maior támogatás alapján 
és 10%-ban saját forrásból rendelkezik. 

 
9.2. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint kérheti előleg (a továbbiakban: „Előleg”) kifizetését a 

Szerződésbe foglalt teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-ának megfelelő összegben, amelyet a 
Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdése értelmében legkésőbb a 
Munkaterület igazolt átadását követő tizenöt (15) napon belül köteles kifizetni Vállalkozó részére. 
Abban az esetben, ha a Megrendelő által biztosított Előleg kifizetése a Vállalkozó kérésére 
megtörtént, annak elszámolására a Vállalkozó által benyújtott utolsó számlában kerül sor, az abból 
történő levonás révén. 

 
9.3. Előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az Előlegbekérőt legkésőbb a Munkaterület átadását 

megelőző nyolc (8) napon belül benyújtsa a Megrendelő részére. 
 

9.4. Amennyiben a Vállalkozó igénye alapján Előleg kifizetésére kerül sor, az erre vonatkozóan kiállított 
Előlegről szóló számláját a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a Szerződés által a 
számlára meghatározottak szerinti tartalommal állítja ki, és a számlán az „Előleg” megjelölést is fel 
kell tüntetnie. 
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9.5. Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően kiállított számlák ellenében jogosult. Megrendelő a Munkák elvégzését az 
alábbiak szerint számolja el, amelynek értelmében Vállalkozó, valamint adott esetben a teljesítésbe 
a Kbt. 138.§-a alapján bevont valamennyi alvállalkozó (a továbbiakban: „Alvállalkozó”) az alábbiak 
szerint jogosult számla kiállítására:  

 
a) 1. részszámla (előlegszámla): …………………Ft (szerződéskötéskor kitöltendő) + ÁFA, 

azaz ……… (szerződéskötéskor kitöltendő) forint, melynek megfizetése legkésőbb az 
építési Munkaterület átadását követő 15 napon belül történik; 

b) 2. részszámla: a jelen Szerződés 4.4. pontjában megjelölt teljesítési helyszínen elvégzésére 
kerülő Munkához szükséges anyagok biztosítása után, melynek értéke az árazott 
költségvetésben megajánlott összeg Összesen anyag nettó …………… (szerződéskötéskor 
kitöltendő) Ft + ÁFA, azaz ……………………………. (szerződéskötéskor kitöltendő) forint 
+ ÁFA 

c) 3. részszámla (végszámla): a sikeres átadás-átvételt követően nyújtható be a szerződéses 
tevékenység összesen értékéből fennmaradó, ………………… (szerződéskötéskor 
kitöltendő) Ft + ÁFA (azaz összesen 100%) értékben azzal, hogy az előleg összege a 3. 
részszámlából kerül levonásra.  

 
Fentiek alapján Vállalkozó előleg igénylése esetében egy előlegszámla, egy részszámla és egy 
végszámla benyújtására jogosult a műszaki teljesítéssel összhangban, kizárólag szabályszerű, 
Megrendelő által jóváhagyott, elismert teljesítési igazolás alapján.  
 
Amennyiben Vállalkozó nem tart igényt előlegre, abban az esetben Megrendelő a Munkák elvégzését 
az alábbiak szerint számolja el, amelynek értelmében Vállalkozó, valamint adott esetben a 
teljesítésbe a Kbt. 138.§-a alapján bevont valamennyi alvállalkozó (a továbbiakban: „Alvállalkozó”) az 
alábbiak szerint jogosult egy részszámla és egy végszámla kiállítására a műszaki teljesítéssel 
összhangban, kizárólag szabályszerű, Megrendelő által jóváhagyott, elismert teljesítési igazolás 
alapján:  
 

a) 1. részszámla: a jelen Szerződés 4.4. pontjában megjelölt teljesítési helyszínen elvégzésére 
kerülő Munkához szükséges anyagok biztosítása után, melynek értéke az árazott 
költségvetésben megajánlott összeg Összesen anyag nettó …………… Ft 
(szerződéskötéskor kitöltendő) + ÁFA, azaz ……………………………. forint 
(szerződéskötéskor kitöltendő)  + ÁFA 

b) 2. részszámla (végszámla): a sikeres átadás-átvételt követően nyújtható be a szerződéses 
tevékenység összesen értékéből fennmaradó, ………………… Ft (szerződéskötéskor 
kitöltendő) + ÁFA (azaz összesen 100%) értékben azzal, hogy az előleg összege a 3. 
részszámlából kerül levonásra.  

 
9.6. A számlák kiállítására Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki ellenőr által – felmérés alapján - 

leigazolt, a Megrendelő arra feljogosított képviselői által kiállított és aláírt Teljesítés igazolás alapján 
kerülhet sor, amelyben rögzítik a Szerződésben meghatározottakhoz képest a Vállalkozó teljesítését, 
a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének betartása mellett. Alvállalkozó igénybevétele esetén a 
Szerződés 4. számú melléklete szerint köteles Vállalkozó az Alvállalkozók bejelentéséről 
gondoskodni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a Kbt. 135. § (1) bekezdése 
alapján, annak betartásával a teljesítés megtagadásáról nyilatkozni, amennyiben a Szerződésben 
meghatározott feladatok teljesítése – olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős – nem szerződésszerű. 
A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy a Szerződés teljesítésének ellenőrzése során az E-
építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő Alvállalkozó vett részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg 
a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

 
9.7. A Teljesítésigazolás a számlák kötelező melléklete, tekintettel arra, hogy Megrendelő a Szerződés 

pénzügyi fedezetét biztosító támogatás szerint köteles a továbbszámlázás keretében a kiállított 
számla mellékleteként benyújtani a Támogatónak a számla kiállítását megalapozó, a Szerződés 
teljesítésével összefüggő feladatok elvégzését, összegszerűségét, a kifizetés jogosságát, a 
számlatartalom valódiságát igazoló, Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolást is. A számlán fel kell 
tüntetni a Szerződést egyértelműen beazonosító adatokat (különösen: Szerződés Megrendelő által 



„2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyú a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdése szerinti 
közbeszerzési eljárás – KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

 41  

rögzített nyilvántartási száma, módosítás esetén a módosítás száma, továbbá utalást a vis maior 
támogatásra). 

 
9.8. Az egyes számlákban kizárólag a Műszaki ellenőr által elfogadott mennyiségek kerülhetnek 

elszámolásra. Az ilyen elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely 
az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja, és amit a Műszaki ellenőr szükségesnek 
tart az ilyen számlák igazolásához. 

 
9.9. Megrendelő a 9.5. pont szerint benyújtott számla ellenében - amennyiben Vállalkozó nem vesz 

igénybe a teljesítéshez Alvállalkozót - a Vállalkozói díjat a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése alapján fizeti 
meg Vállalkozó részére történő banki átutalással a számla kézhezvételétől számított harminc (30) 
napon belül. Amennyiben Vállalkozó Alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben a Kbt. 135. § (3) 
bekezdés értelmében az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
„322/2015. (X.30.) Korm. rendelet”) foglaltak szerinti módon fizeti meg a Vállalkozói díjat banki 
átutalással, a számla kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül. Vállalkozó a 
bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 
Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez Alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben Megrendelő – 
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően – a 191/2009. Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint 
fizeti meg a Vállalkozói díjat. 
 

9.10. A Teljesítés igazolás kiadását követően a Vállalkozó, illetve a Szerződés 9.6. pontjában megjelölt 
esetben az Alvállalkozók tizenöt (15) napon belül jogosultak számlát benyújtani a Megrendelő 
részére.  
 

9.11. A szabályszerűen kiállított számlát a Megrendelő nevére …………………. (szerződéskötéskor 
kitöltendő) és címére …………………………. (szerződéskötéskor kitöltendő) kell kiállítani és 
mellékletekkel együtt, kell benyújtani három (3) példányban Megrendelő részére. 

 
9.12. A Megrendelővel szemben a Szerződésből eredő követelését harmadik félre Vállalkozó csak a 

Megrendelő előzetes írásbeli értesítése esetén jogosult átruházni (a továbbiakban: 
„Engedményezés”). 

 
9.13. Amennyiben Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy 

Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul visszajuttatni a 
Vállalkozóhoz, és egyúttal felhívni legfeljebb négy (4) munkanapos határidővel a hibák 
kiküszöbölésére, hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla és 
valamennyi melléklete a Megrendelő részére teljes körűen, hiánytalanul és hibamentesen átadásra 
került. 

 
9.14. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés alapján a Megrendelő által teljesítendő 

kifizetésekre – tekintettel arra, hogy a szerződés közbeszerzési eljárás alapján kerül megkötésre – az 
Art. 36/A.§-ának rendelkezései alkalmazandók. 

 
9.15. Megrendelő tájékoztatja továbbá a Vállalkozót, hogy az Art. 36/A. §-ában meghatározott 

kötelezettségek – így a tájékoztatási kötelezettség – őt is terhelhetik a Kbt. és a Ptk. szerinti esetleges 
alvállalkozói irányában. 

 
9.16. A jogszabályi előírások érvényesítése érdekében az Art. személyi hatálya alá tartozó Vállalkozónak 

választása szerint: 
• szerepelnie kell a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, vagy  
• a jelen szerződés szerinti számla benyújtási címre a számlán feltüntetett fizetési határidőt 

megelőző 30 napnál nem régebbi – az Art. 36/A. § (1) bekezdése szerinti – együttes adóigazolást 
kell benyújtania (melynek az Art. 85/A. § (4) bekezdése szerinti adatokat kell tartalmaznia). Ez 
esetben az adóigazoláshoz Vállalkozónak kísérőlevet kell csatolnia, amelyben fel kell tüntetnie 
a vonatkozó számla (számlák) számát, valamint a megrendelés (megrendelések) számát. Az 
adóigazolás, illetve a kísérőlevél beérkezési határideje a fizetési határidőt megelőző 5. (ötödik) 
nap. 

Adóigazolás hiányában, feltéve hogy Vállalkozó az adózói adatbázisban nem szerepel, 
Megrendelőnek nem áll módjában a számla ellenértékének megfizetése, késedelmes beérkezés 
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esetén pedig Megrendelőnek jogában áll a fizetési határidőt a késedelem napjainak számával 
módosítani. 
 

9.17. Nem „nemleges” együttes adóigazolás esetén az ellenérték megfizetésére a 2003. évi XCII. törvény 
36/A. §-ában foglaltak az irányadók. Felek megállapodnak, hogy nem alkalmazhatóak a késedelmes 
fizetés szabályai, jogkövetkezményei, ha a Megrendelő az Art. 36/A. §-ában előírtaknak megfelelő 
feltételek teljesülése hiányában visszatartja a kifizetést. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti 
határidőben a kifizetés jogszabály szerinti előfeltételeit, a Megrendelő fizetési határideje a Vállalkozó 
késedelmének idejével meghosszabbodik. 

 
9.18. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § szerinti kamat és költségátalány felszámítására 

jogosult. 
 

10. KÖTBÉR, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS, JÓTÁLLÁS 
10.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, 

előírásoknak, az Ajánlattételi felhívásában, a Közbeszerzési dokumentumokban, a Szerződés 1. 
számú mellékletében, az Ajánlatban, illetve a Szerződésben foglaltaknak. 

 
10.2. Amennyiben Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben nem 

teljesíti, feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy Megrendelő 
késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti 
Vállalkozóval szemben. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó teljesítési határidő első napjától 
számítottan a szerződésszerű teljesítés napjáig terjedően 10.000 Ft/megkezdett nap késedelmi 
kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a teljes 
nettó Vállalkozói díj 20 %-át. Amennyiben Vállalkozó késedelme miatt a késedelmi kötbér eléri a teljes 
nettó Vállalkozói díj 20 %-át, abban az esetben Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a 
Szerződéstől – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül elállni (amennyiben a Vállalkozó nem 
kezdte meg a Munkák teljesítését), vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetekben 
Vállalkozó a Szerződés 10.4 pontja szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Amennyiben a 
Megrendelő – akár a teljesítési határidő lejárta előtt – póthatáridőt tűz ki a teljesítésre a Vállalkozó 
részére, a Vállalkozó a késedelmi kötbér fizetésére a póthatáridő alatt is köteles, az előzőekben 
meghatározottak figyelembe vételével. 

 
10.3. Olyan mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés esetén, amelyért Vállalkozó felelős – a 

jótállási felelősségen túl – kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér 
mértéke naponta a teljes nettó Vállalkozói díj 0,5 %-a a hiba felfedezésétől annak kiküszöböléséig 
terjedő időre, amennyiben Megrendelő nem él szavatossági jogaival. A hibás teljesítési kötbér 
összege nem haladhatja meg a teljes nettó Vállalkozói díj 5 %-át. Amennyiben a hibás teljesítési 
kötbér a maximalizált összeget eléri, és/vagy Vállalkozó a megjelölt hiányosságot, hibát a Megrendelő 
által adott póthatáridőben sem orvosolja, abban az esetben Megrendelő jogosult egyoldalú 
nyilatkozatával a Szerződéstől – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül – elállni (amennyiben 
a Vállalkozó nem kezdte meg a Munkák teljesítését), vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, 
amely esetekben Vállalkozó a Szerződés 10.4 pontja szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 
Megrendelő választása szerint élhet a szavatossági, vagy a hibás teljesítési kötbér iránti igénnyel. 

 
10.4. Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős - meghiúsul, a Vállalkozó a teljes 

nettó Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, és Megrendelő 
jogosult döntése szerint a Szerződéstől – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül – elállni, 
vagy azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér 
felszámítására nincs lehetőség. 

 
10.5. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 

érvényesítésének lehetőségét. A kötbér esedékessé válik: 
a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb 

mértéket; 
b) Hibás teljesítés, vagy lehetetlenülés esetén attól az időponttól kezdődően, amikor a Megrendelő 

erről tudomást szerez, vagy a hiba megszűnésekor; 
c) Meghiúsulás esetén: amikor a Szerződés megszűnéséről Megrendelő Vállalkozó részére az 

értesítést elküldte, vagy ha Megrendelő a meghiúsulásról tudomást szerez. 
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10.6. Megrendelő elállási, valamint felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal 
gyakorolhatja. Az elállás, vagy felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét 
nem érinti. 

 
10.7. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esetlegesen felmerülő késedelmi és hibás 

teljesítési kötbér összegét a Vállalkozói díj összegébe – Kbt. rendelkezéseinek betartása mellett – 
beszámítani, vagy a kötbér összegéről – a vállalkozási díjjal szemben – a Megrendelő számlát állít 
ki. A kötbérre vonatkozó számla fizetési határideje, amennyiben a Megrendelő pénzügyi 
beszámítással él a számla kézhezvételétől számított harminc (30) nap. A Megrendelő 
kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényeiről való lemondását. Amennyiben a kötbér 
összeg visszatartására Megrendelő nem jogosult, illetőleg meghiúsulási kötbér felmerülése esetén, 
Felek megállapodnak abban, hogy a kötbér megfizetése az erre történő írásbeli felszólítás 
kézhezvételét követő nyolc (8) munkanapon belül esedékes. 

 
10.8. Vállalkozó a Szerződésben foglalt valamennyi kivitelezési munkára a sikeres Műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárásának időpontjától számítva 24 (huszonnégy) hónap teljes körű jótállást vállal. 
Megrendelő a jótállási idő alatt felfedett hiányosságokat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására 
hozza, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetése érdekében. Megrendelő 
köteles a felfedett hiányosságokat, hibákat a tudomásra jutásától számított öt (5) napon belül a 
Vállalkozó számára írásban bejelenteni és az írásos dokumentumban a hibák kijavításának 
megkezdésére ésszerű határidőt tűzni. Vállalkozó köteles az értesítésben szereplő határidőn belül a 
hibajavítást megkezdeni és erről, valamint a kijavítás várható befejezéséről értesíteni a Megrendelőt. 
A kijavítás költségeit Vállalkozó köteles viselni. 

 
10.9. A jótállási hibajelentés alapján, annak kézhezvételétől számított negyvennyolc (48) órán belül a 

Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani, és azt követő huszonnégy (24) órán belül 
állásfoglalását dokumentáltan közölni. Ebben a nyilatkozatban a Vállalkozó ismerteti azokat az 
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, rögzítve a hiba 
megszüntetésének időpontját, határidejét is. Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hiba kijavítását 
ésszerű, de legfeljebb tizenöt (15) napos határidőn belül nem vállalja, vagy azt az állásfoglalásában 
megjelölt és a Megrendelő által elfogadott határidőn belül nem szünteti meg, a Megrendelő jogosult 
a garanciális munkákat más vállalkozóval elvégeztetni, és a Munka összegét kiszámlázni Vállalkozó 
részére. 

 
10.10. Amennyiben a jótállás vagy szavatosság keretében érvényesített igény teljesítési határidejének 

lejárta előtt valószínűsíthető, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, 
a Megrendelő jogosult a munkát a Vállalkozó értesítése mellett más vállalkozóval elvégeztetni. Az 
ezzel felmerült költségeit Vállalkozó részére kiszámlázza. 

 
10.11. Vállalkozó a jótállási kötelezettségein túlmenően alá van vetve a „kötelező alkalmassági idő"-re 

vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseinek. 

 
10.12. Vállalkozó a Szerződés alapján történő teljesítés során kifejtett tevékenységével összefüggő károkra 

a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt térítést. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a 
károk elhárítására, a jelen szerződés tárgya szerinti építési kivitelezési munkákra vonatkozóan, 
nevesítetten a Szerződés teljesítési helyére tekintettel, a Közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott feltételű építési-szerelési felelősségbiztosítással az alábbiak szerint: a szerződés 
tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő, legalább ………………..,- HUF/év (szerződéskötéskor 
kitöltendő) és ………………,- HUF/káresemény (szerződéskötéskor kitöltendő) összegben kötött 
magasépítési (adott esetben más szövegezésű), tevékenységekre irányuló szakmai 
felelősségbiztosítás. 

 
10.13. Vállalkozó köteles a Szerződés 10.12. pontjában meghatározott felelősségbiztosítást legalább a 

Szerződés hatálybalépésének napjától, a szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi 
elismerésétől – Teljesítésigazolás kiállítása - számított hatvan (60) napig fenntartani. 

 
10.14. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés 10.12. pontjában megjelölt felelősségbiztosítás fedezetet nyújt 

a saját és a Szerződés teljesítése során igénybe vett alvállalkozói tevékenységére, mulasztására, 
hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra. A fedezetnek 



„2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyú a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdése szerinti 
közbeszerzési eljárás – KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

 44  

a Megrendelő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie a következményi károk megtérítésére 
is. 

 
10.15. A Szerződésben előírt felelősségbiztosítást a Vállalkozónak legkésőbb a Szerződéskötés időpontjára 

kell megkötnie. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal 
elállni. 

 
10.16. Amennyiben biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, vagyoni kár, vagy veszteség, amelyre a 

biztosítás fedezetet nyújt) következik be, úgy a Vállalkozó erről a biztosítót, valamint a Megrendelőt 
is tájékoztatni köteles, továbbá a Szerződés előírásain túl is megtenni tartozik minden szükséges 
intézkedést a biztosítási szerződésben írt feltételek érvényesítésére. A kárenyhítési kötelezettség a 
Vállalkozót terheli. 

 
10.17. Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti biztosítási szerződés(ek)ben 

előírt feltételek betartását, úgy köteles a Megrendelőt kártalanítani az ilyen mulasztás következtében 
felmerült összes kár vagy igény kapcsán. 

 
10.18. Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező építési kivitelezési munkákra vonatkozóan legkésőbb a jelen 

szerződés megkötésével egyidejűleg köteles átadni másolatban Megrendelő részére az ajánlattételi 
felhívásban meghatározottak szerinti felelősség biztosítási kötvénye másolatát, mely a jelen 
szerződés 2. számú mellékletét képezi. 

 
11. TITOKTARTÁS, ALVÁLLALKOZÓK 

11.1. A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései a jelen 
Szerződéssel összefüggésben alkalmazandóak, a Megrendelő adatkezelésére e törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgyát képező 
jogviszonnyal, a Szerződéssel, valamint azok teljesítése során, vagy azokkal összefüggésben 
tudomásukra jutott minden információt, tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készített 
összeállítást, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való 
közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét 
sértené vagy veszélyeztetné, ideérte a Ptk. 2:47.§ (2) bekezdésében meghatározott know-how-t is, 
üzleti titokként (a továbbiakban együtt: „Titok”) kötelesek kezelni, és azokat kizárólag a Szerződés 
teljesítése céljából használhatja fel, és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatja, ennek 
megfelelően a Vállalkozó a Szerződés, valamint az annak teljesítése során létrejött tervek, 
dokumentumok, és Titok vonatkozásában kommunikációs tevékenységet nem folytathat. A titoktartási 
kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat. 

 
11.2. Vállalkozó, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben a Megrendelő, minden Titkot 

szigorúan megtart, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozhat nyilvánosságra, 
illetéktelen személynek nem szolgáltat ki, és ilyen személy számára nem teszi hozzáférhetővé sem a 
Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően. 

 
11.3. Vállalkozó, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelő, köteles 

gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más személyek is Titokként kezeljék, mind 
a Szerződés hatálya alatt, mind azt követően. 

 
11.4. Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított 

meghatározatlan ideig terheli Vállalkozót, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben 
Megrendelőt, és a 11.3. pont szerinti személyeket a titoktartási kötelezettség. 

 
11.5. Ezen rendelkezéseknek a vállalkozói alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők 

részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a Vállalkozó 
kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok 
elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek – az esetleges titoksértésért fennálló 
felelősségen túl – a Vállalkozót terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a Titok megőrzése és 
megőriztetése tekintetében nem követett el szerződésszegést vagy jogszabálysértést. 
 

11.6. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást (ide 
értve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus adathordozón, 



„2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyú a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdése szerinti 
közbeszerzési eljárás – KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

 45  

médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a beruházás munkáival, illetve a 
Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára. 

 
11.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 43. §-a alapján a Szerződés adatait, illetve a 

Szerződést nyilvánosságra hozza. 
 
11.8. A Szerződést, a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján Vállalkozónak, illetve a közösen ajánlattétel esetén 

Vállalkozóknak kell teljesítenie. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét teljes egészében másra nem 
ruházhatja át. Jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó tudomásul veszi és kötelező érvénnyel 
elfogadja, hogy Alvállalkozó igénybe vétele esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 
haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át (Kbt. 138. § (1) bekezdés), továbbá a teljesítésben 
részt vevő Alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további 
közreműködőt, Alvállalkozót (Kbt. 138.§ (5) bekezdés).  

 
A Kbt. 143. §-a alapján a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint 
– a Szerződéstől elállhat, amennyiben a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak 
betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem 
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak. 

 
11.9. Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles valamennyi olyan 

Alvállalkozót bejelenteni, amely a Szerződés megkötésekor már ismerten részt vesz a Szerződés 
teljesítésében, és – ha a megelőző Közbeszerzési eljárásban az adott Alvállalkozót még nem nevezte 
meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett Alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, 
hogy az általa igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlatban 
bemutatott, illetve legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában bejelentett Alvállalkozók 
megnevezését, továbbá Vállalkozó nyilatkozatát az Alvállalkozóival szemben fenn nem álló kizáró 
okok tekintetében, a jelen Szerződés 3. számú melléklete (a továbbiakban: „3. sz. melléklet”) 
tartalmazza. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőnek minden 
további, a teljesítésbe bevonni kívánt Alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt 
(Kbt. 138. § (3) bekezdés). 

 
11.10. Vállalkozó az általa igénybe vett Alvállalkozóért, szakemberért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga 

végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói, szakemberei felróható magatartása által Megrendelőnek 
okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. Az Alvállalkozó, szakember nem adhat ajánlatot, 
nem fogadhat el és nem igazolhat vissza Megrendelést.  

 
11.11. Figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdésben foglaltakra, Felek e helyen rögzítik, hogy a Szerződés 3. 

sz. mellékletében bekövetkező változás olyan módosulásnak minősül, amely nem vonja maga után 
új Közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét, továbbá a Szerződés módosításáról külön 
hirdetmény feladásának szükségességét (Kbt. 141. § (7) bekezdés). 

 
11.12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa a Közbeszerzési eljárás során bemutatott valamely 

szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, amennyiben a 
Szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a 
Közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült, ebben az 
esetben Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezései az irányadóak. Erre tekintettel Vállalkozó köteles a 
Szerződés 3.1. pontjában megjelölt és az ajánlatában bemutatott szakember igénybevételére. 

 
11.13. Felek rögzítik, hogy az Infotv. alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban 
együtt: „Közfeladatot ellátó szerv”) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 
közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény 
alapján bárki megismerhesse. Közérdekből nyilvános adat a Közfeladatot ellátó szerv feladat- és 
hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat 
ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek 
megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött 
adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. Közérdekből nyilvános adat a jogszabály 
vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe 
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veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében 
lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat. 

 
11.14. Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati 

költségvetés, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon 
kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak 
megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint 
az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből 
elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen 
a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből 
nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

 
12. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 

12.1. A Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezése alapján 
kizárólag a Kbt. 141. § által meghatározott feltételek szerint lehetséges.  

 
12.2. Jelen Szerződés a Munka szerződésszerű teljesítésével, illetve azonnali hatályú felmondással, 

elállással, közös megegyezéssel szűnik meg. Azok, a jelen Szerződés alapján fennálló jogok és 
kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk, különös 
tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre, a jelen Szerződés megszűnését 
követően is hatályban maradnak. Megszűnik továbbá a szerződés a Megrendelő rendes felmondása 
esetén, melyre Megrendelő indokolás nélkül, harminc (30) napos felmondási idő betartásával jogosult. 

 
12.3. Jelen Szerződést részben,- vagy egészben bármelyik fél írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, 

vagy a Szerződéstől részben,- vagy egészben az érdekmúlás bizonyítása nélkül elállhat a másik Fél 
súlyos szerződésszegése esetén. 

 
12.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül Megrendelő részéről különösen: 

a) ha önhibájából a Munkák elvégzéséhez szükséges iratokat, egyéb dokumentumokat, 
információkat Vállalkozó felhívása ellenére sem, vagy kétséget kizáróan valótlan tartalommal 
szolgáltatja, a helyszínt Vállalkozó részére nem biztosítja,  

b) ha Megrendelő a vállalkozási díj fizetésével több, mint 60 napos késedelembe esik. 
 
12.5. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, Vállalkozó részéről különösen: 

a) ha a Megrendelő részére határidőre vállalt Munka elvégzésével önhibájából késedelembe esik, és 
azt Megrendelő írásbeli felhívása ellenére sem pótolja haladéktalanul, 

b) ha a jelen Szerződés szerinti együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, és ezzel 
veszélyezteti a jelen Szerződés szerinti Munkák határidőre történő teljesítését, 

c) ha a jelen Szerződés szerinti feladatokat nem a műszaki leírásban meghatározottak szerinti 
minőségben végzi el, 

d) ha a Vállalkozó bármely, jelen Szerződésben foglalt nyilatkozata valótlannak bizonyul, 
e) ha a jelen Szerződésben részletezett titoktartási kötelezettségét megszegi, 
f) amennyiben a hiba kijavítása a kifogás a műszaki leírásban megjelölt határidőktől, póthatáridő 

tűzése esetén a póthatáridőtől eltér, 
g) amennyiben a kötbér eléri a maximumot, 
h) Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés megkötésére lefolytatott közbeszerzési eljárás 

Ajánlattételi felhívásában meghatározott kizáró okok valamelyike jelen Szerződés teljesítése során 
bekövetkezik, 

i) Szerződésben rögzített Munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a Megrendelőnek a 
további teljesítés nem áll az érdekében. 

 
12.6. A Kbt. 143. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-

ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, amennyiben feltétlenül szükséges a Szerződés olyan 
lényeges módosítása, amely esetben a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
 

12.7. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  



„2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyú a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdése szerinti 
közbeszerzési eljárás – KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

 47  

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  

 
12.8. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a Szerződéstől elállni, abban 

az esetben, ha a másik Fél ellen jogerős bírósági határozat alapján csőd-, felszámolási-, 
végelszámolási eljárás indult, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, 
adósságrendezési eljárás van folyamatban, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné 
válik. 
 

12.9. Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt valószínűsíthető, hogy a Vállalkozó a Munkát csak 
számottevő (20 munkanapot meghaladó) késéssel tudja elvégezni, a Megrendelő jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni, a szerződésszegésre vonatkozó 
szabályok alkalmazása (így különösen a 10.4. pont szerinti kötbér, valamint a Munka más 
vállalkozóval való elvégeztetése költségeinek érvényesítése) mellett. 
 

12.10. Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. Vállalkozó a felmondás, vagy az elállás 
általa vagy vele történt közlését követően haladéktalanul köteles a Munkaterületről levonulni, és azt 
(valamint az anyag- és törmelékszállítási útvonalakat) megtisztított állapotban átadni. 

 
12.11. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Fél azonnali hatállyal 

felmondhatja. Felek az elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan írásban gyakorolhatják, 
amelynek tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó tények megjelölését, a 
vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek megállapodnak abban, hogy jelen 
jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén felek kötelesek a Ptk-ban meghatározott 
keretek között egymással elszámolni. 

 
12.12. Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig 

a Szerződést felmondhatja. 
 

12.13. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a 
Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a Közbeszerzési 
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési eljárásból (Kbt. 143. § 
(2) bekezdés). 

 
12.14. Azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó jogosult a szerződésszerűen elvégzett Munkák 

ellenértékére, azaz a Vállalkozói díjnak az elvégzett munkával arányos részére.  
 
12.15. Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a Szerződés többi része 

továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megállapodásra kell 
jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának. 

 
12.16. A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Vállalkozó a Szerződés megszűnésétől 

számított 8 (nyolc) munkanapon belül köteles Megrendelő részére visszaadni minden, Megrendelő 
által Vállalkozó számára a Szerződés teljesítése érdekében átadott eszközt, dokumentációt, adatot 
és azok másolatait stb., valamint a Megrendelő számára a jelen Szerződés szerinti kötelezettségei 
teljesítése kapcsán készített anyagot. 

 
13. KAPCSOLATTARTÁS, ÉRTESÍTÉSI SZABÁLYOK 

13.1. Felek által a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra kijelölt személyek: 
Megrendelő részéről: 
Név:  ************** 
Telefon:  ************** 
Fax:  ************** 
E-mail cím: ************** 
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Megrendelő Műszaki ellenőre: 
Név:  ************** 
Telefon:  ************** 
Fax:  ************** 
E-mail cím: ************** 
 
Vállalkozó részéről: 
Név:   ************** 
Telefon:  ************** 
Fax:  ************** 
E-mail cím:  ************** 
 
Vállalkozó Műszaki vezetője: 
Név:  ************** 
Telefon:  ************* 
Fax:  ************** 
E-mail cím: ************** 
NÜJ szám:  ************** 
 

13.2. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett valamennyi írásos 
nyilatkozaton feltüntetik, illetőleg abban, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkező 
változásokról egymást haladéktalanul, írásban értesítik. 

 
13.3. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által 

kinevezett építésvezető a felelős. 
 

13.4. A Szerződés megszüntetésével, jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag írásban 
(cégszerűen aláírva) tértivevényes ajánlott levél formájában, vagy faxon történhet a címzett 
kapcsolattartójának kézbesítve. 

 
13.5. Minden értesítést és üzenetet írásban postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy telefax, 

illetve e-mail útján kell továbbítani a másik fél részére, kivéve, ha a Szerződés kifejezetten eltérően 
rendelkezik. Az értesítések abban az időpontban tekinthetők átadottnak, amikor azokat a tértivevény 
tanúsága szerint a Szerződésben megjelölt címre kézbesítették, illetve faxon, vagy e-mail útján 
történő továbbítás esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást, 
illetőleg az elektronikus levél sikeres kézbesítéséről a visszaigazolást a küldő fél megkapja. A 
Szerződésben megjelölt címre postai úton továbbított tértivevényes küldemény az elküldéstől, postára 
adástól számított 5. (ötödik) napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha az „nem kereste”, „elköltözött”, 
„elköltözött után küldést nem kért”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. 

 
13.6. Felek részére küldött értesítéseket postai úton, tértivevényes ajánlott levélben vagy telefax 

formájában, az alábbi címre kell küldeni: 
 
Megrendelő esetében: ……………………. szerződéskötéskor kitöltendő! 

 
Vállalkozó esetében: ………………………. szerződéskötéskor kitöltendő! 

 
Felek kötelezettséget vállalnak azért, hogy a jelen Szerződésben megjelölt postázási címük, 
telefaxszámuk megváltozása esetén az új postázási címről, telefaxszámról haladéktalanul – 
ugyancsak írásban - értesítik egymást. Az értesítés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből 
eredő költségeket és károkat a mulasztó fél viseli 
 

14. VIS MAIOR 
14.1. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior (a továbbiakban: 

„Vis maior”) akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 
 

14.2. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, 
hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, 
földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, robbantások, valamint egyéb 
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hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és 
amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 
 

14.3. Ha az egyik Fél Vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tegyen annak érdekében, hogy 
az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses 
kötelezettségeit.  
 

14.4. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan Vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak 
kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, 
feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a 
Vállalkozónak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a 
gyakorlatban ésszerűen megvalósítható. 
 

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
15.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés, annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép 

hatályba. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. Közbeszerzési eljárás 
megindításakor hatályos rendelkezései, továbbá a Ptk., Építésügyi Kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet), 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet valamint a vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok 
irányadóak. 

 
15.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket 

először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Amennyiben az egyeztetés a vitás kérdés 
mindkét fél általi tudomásszerzésétől számított 30 napon belül nem kerül rendezésre, egyeztetés 
eredménytelensége folytán fordulnak a bírósághoz a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény szabályai szerint.  

 
15.3. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel a Szerződésből eredő 

kötelezettségeit a Megrendelő írásos, előzetes értesítése nélkül. 
 
15.4. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, iparjogvédelmi, 

védjegyoltalom vagy kizárólagosság alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket stb. 
használhat fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a felhasználására 
csak a Megrendelő előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ennek elmulasztása esetén köteles a 
Megrendelővel szemben ezen a jogcímen előterjesztett követelésekért helytállni, és a Megrendelőt 
mentesíteni minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amelyet bármiféle szerzői jog, 
szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizárólagos jog megsértése miatt 
érvényesítenek. 

 
15.5. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást (ide 

értve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus adathordozón, 
médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a beruházás munkáival, illetve a 
Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára. 

 
15.6. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy:  

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;  

b) Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 
15.7. Megrendelő felhívja a figyelmet a Kbt. 142.§ (1)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezések betartására, 

melyre figyelemmel Felek jelen Szerződés aláírásával elfogadják Megrendelő hivatkozott 
jogszabályhely szerinti jogosultságait, kötelezettségeit.  
  

 
A Szerződés egymással megegyező – …. (…) számozott oldalból és …. (…) mellékletből álló – öt (5) eredeti 
példányban készült, amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig Vállalkozót illeti. Felek 
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a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 
 

 
 
 

……….., 2017. „………………” ……, 2017. „………………” 
   

Megrendelő Vállalkozó 
   

……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 
***************** ***************** ***************** 
***************** ***************** ***************** 

 ***************** 
 

 
A Szerződés mellékletei: 
1. számú melléklet: Műszaki leírás, árazott költségvetés 
2. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
3. számú melléklet: Teljesítésbe bevont Alvállalkozók listája/nyilatkozat kizáró okokról (adott esetben) 
4. számú melléklet: Nyilatkozat-minta az Alvállalkozói teljesítés vonatkozásában (adott esetben) 
5. számú melléklet: Együttműködési megállapodás (adott esetben) 
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V. MŰSZAKI LEÍRÁS 
Jelen eljárás tekintetében a műszaki leírást a ”szakvélemény_2017_Daruszentmiklós_Vis_Maior.pdf” 

megnevezésű dokumentum tartalmazza 
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VI. IGAZOLÁS ÉS 
NYILATKOZATMINTÁK 

 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési dokumentumok jelen V. 

fejezetében található iratminták az ajánlatok elkészítéséhez kívánnak segítséget nyújtani, azok mintaként 
szolgálnak, e formában történő benyújtásuk nem követelmény. 
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EREDETI PÉLDÁNY 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ajánlat 
 
 
 
 
 
 

„2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” 
tárgyú  

Közbeszerzési eljárásban 
 
 
 
 
 

Az ajánlat összesen ….. számozott oldalt tartalmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

........….…………………………………… 
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 
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TARTALOMJEGYZÉK3 
(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke) 4 

Melléklet Irat megnevezése Oldalszá
m 

 Tartalomjegyzék  

„1.” sz. melléklet Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján  

„2.” sz.melléklet Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján  

„3.” sz.melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján  

„4.” sz.melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdésére  

„5.” sz.melléklet Megállapodás közös ajánlattételről  

 Ajánlattevő nyilatkozatai a kizáró okok hiányáról  

„6.” sz.melléklet Ajánlattevő Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) 
bekezdése alapján a Felhívásban meghatározott kizáró okok hiányáról 

 

„7.” sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint a kizáró okokról az 
alvállalkozó(k) vonatkozásában 

 

„8.” sz. melléklet Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról  

 Egyéb, az Ajánlattevő által kötelezően csatolandó dokumentumok  

„9./A.” sz. 
melléklet 

Ajánlattevő Cégkivonata, illetve annak másolata, ha a www.e-
cegjegyzek.hu weboldalon nem található meg. Ebben az esetben a 
Felhívás feladásának napjától számított 60 napnál nem régebbi 
cégkivonatot, illetve annak egyszerű másolatát kell csatolni vagy 
Nyilatkozat 

 

„9./B.” sz. 
melléklet 

Ajánlattevő Nyilatkozata cégkivonatról  

„10.” sz. melléklet Az Ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult aláírási 
címpéldánya/aláírás-mintája 

 

„11.” sz. melléklet Meghatalmazás (adott esetben)  

„12.” sz. melléklet Nyilatkozat felelősségbiztosításról  

 Ajánlattevő által az értékelésbe bevont felelős műszaki vezetőt 
bemutató dokumentumok 

 

„13.” sz. melléklet Ajánlattevői nyilatkozat az értékelésbe bevont szakember tekintetében  

„14.” sz. melléklet Nyilatkozat szakember rendelkezésre állása tekintetében  

 Egyéb dokumentumok (adott esetben)  

„15.” sz. melléklet Nyilatkozat fordításról (adott esetben)  

„16.” sz. melléklet Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)  

 Műszaki ajánlat  

 Árazott költségvetés  

  

                                                 
3 A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 
4 A tartalomjegyzék bővíthető az esetlegesen szükséges nyilatkozatok alapján bővíthető, oldalszám feltüntetés szükséges. 
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 „1.” sz. melléklet 
AJÁNLATI NYILATKOZAT 

- a Kbt. 66.§ (2) szerint - 
Eredeti aláírt példány* 

 
Tisztelt Ajánlatkérő! 

Alulírott ................................., a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre 

(kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, mint a „2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta 

károk helyreállítása” tárgyú Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője ezúton  

n y i l a t k o z o m/n y i l a t k o z u n k, hogy 

 az Önök Felhívásának és Közbeszerzési dokumentumainak feltételeit megvizsgáltuk, megismertük és 

azokat elfogadjuk, és a Felhívás és Közbeszerzési dokumentumok feltételei, továbbá az eljárás során 

keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített 

ajánlati áron; 

 ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni a Felhívás szerint jelzett, az ajánlatunkhoz mellékelt 

adatlapokban szereplő, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint az ajánlatunkban meghatározott 

műszaki követelményeknek megfelelő vállalkozási szerződéstervezet (a továbbiakban: Szerződés) szerinti 

teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan; 

 nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a Felhívásban, a 

Közbeszerzési dokumentumban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt 

feltételeknek megfelelően a Szerződés megkötésére és teljesítésére; 

 nyertességünk esetén egyúttal kötelezettséget vállalunk a Felhívásban, a Közbeszerzési 

dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek 

megfelelően a Szerződés megkötésére és teljesítésére; 

 nyertességünk esetén a Szerződés teljesítéshez igénybe kívánunk venni előleget/nem kívánunk 

igénybe venni előleget (Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!).  

Ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak. 

 

Vállaljuk, hogy az Ajánlattevő és a feladat teljesítésébe bevont valamennyi szakembere az adat- és 

titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat betartja. 

 

Vállaljuk, hogy a Szerződés teljesítésében részt vevő személyekért a Szerződésben meghatározottak szerint 

felel. 

Kelt:, ........................... ………..év . .............................. hó  ....... ….nap 
........….…………………………………… 

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 
*A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak/részvételi jelentkezésnek jelen nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
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„2.” sz. melléklet 
FELOLVASÓLAP  

- a Kbt. 66.§ (5) bekezdés szerint - 

Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve (megnevezése) 5:  

Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely)6:   

Közös Ajánlattevők képviselője 
(amennyiben releváns)7: 

 

Ajánlattevő adószáma:  

Kapcsolattartó neve8:  

Kapcsolattartó levelezési címe:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

Kapcsolattartó telefaxszáma:  

Kapcsolattartó e-mail címe:  

 

A Közbeszerzési eljárás tárgya: 
„2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” 

 
 

Értékelési szempont Megajánlás 

Ár Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)* Ft 

Érték kritérium A felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez 
szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 36 
hónapig 

hónap  

 
 

* Az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) megajánlásnak meg kell egyeznie az árazott költségvetésben 
szereplő Mindösszesen nettó ár sorában megadott értékkel. 
 
Az ajánlat itt fel nem tüntetett árelemeket nem tartalmaz, és az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a 
Közbeszerzési eljárás Műszaki leírásában és a Szerződéstervezetében rögzítettek szerinti teljesítésből 
adódó valamennyi költséget. 
 
 
 
Kelt:, ........................... ………..év . .............................. hó  ....... ….nap 
 

 

........….…………………………………… 
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 

                                                 
5 Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő. 
6 Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő. 
7 A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni. 
8 Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] és 
indokolás [69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a 
kapcsolattartónak küldi meg. 
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„3.” sz. melléklet 
Ajánlattevő NYILATKOZATA a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján 

- a Kktv szerinti besorolás - 
 

Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a Daruszentmiklós Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 

által „2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított 

Közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésére tekintettel 

n y i l a t k o z o m/n y i l a t k o z u n k, 

 

hogy a ……………………………………………… (cégnév) a kis- és középvállalkozásról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kktv.) 1-4.§ szerint 

 

 mikro-,  

 kis-, 

 középvállalkozásnak minősül, illetve  

 nem tartozik a Kkvt. besorolás alá. 

 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 
 
Kelt:, ........................... ………..év . .............................. hó  ....... ….nap 
 
 
 
  

........….…………………………………… 
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 
 
 
 
 

2004. évi XXXIV. Tv. 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak 
megfelelő forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
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„4.” sz. melléklet 
Ajánlattevő NYILATKOZATA a Kbt. 66. § (6) bekezdésére9 

- alvállalkozó igénybevétele – 
 

 

Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a Daruszentmiklós Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 

által „2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított 

Közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdésére tekintettel 

1. kijelentjük, hogy cégünk a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint jelen 

közbeszerzéssel összefüggésben tervezetten 

a) nem kíván 

b) a közbeszerzésnek alábbi részei vonatkozásában kíván  

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

alvállalkozót igénybe venni. 

2.a) továbbá a Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja szerint kijelentjük, hogy a fent megnevezett részek 

tekintetében tervezetten az alábbi, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók fognak közre működni 

a teljesítésben10: 

 

Alvállalkozó megnevezése Alvállalkozó székhelye A közbeszerzés azon része, amelynek 
teljesítésében közreműködik 

   

   

(*megfelelőt kérjük aláhúzni) 

vagy 11: 

2.b) továbbá Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja szerint kijelentjük, hogy a fent megnevezett részek 

tekintetében az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek azok az alvállalkozók, akik Kbt. 66. § (6) 

bekezdésének a) pontja szerint megjelölt részek teljesítésében közre fognak működni. 

 

Kelt:, ........................... ………..év . .............................. hó  ....... ….nap 
 

........….…………………………………… 
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

                                                 
9  Kérjük a nyilatkozatminta 1. pontjában a megfelelő (a) vagy b) pontot) aláhúzni szíveskedjenek.  
A minta 2.a) vagy 2.b) pontjának kitöltése, csak abban az esetben szükséges, amennyiben Ajánlattevő az 1. pontban – esetlegesen – 
megnevezett feladatok vonatkozásában. 
10  Amennyiben a 2. pont nem vonatkozik Ajánlattevőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb egyértelmű módon történő megjelölését. 
11 Kérjük, hogy a 2.a) vagy 2.b) pontnál a megfelelőt kérjük aláhúzni. 
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„5.” sz. melléklet  
MEGÁLLAPODÁS12 közös ajánlattételről 

 
 
 

Alulírott/alulírottak …………………………. (név/nevek), mint a ……………………………(cég megnevezése, 

székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, valamint …………………………. (név/nevek), mint 

a ……………………………(cég megnevezése, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, 

továbbá …………………………. (név/nevek), mint a ……………………………(cég megnevezése, székhelye) 

cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői13 kijelentjük, hogy a Daruszentmiklós Község 

Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk 

helyreállítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 35. §-a alapján közösen teszünk ajánlatot.  

 

Kijelentjük, hogy jelen megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, 

teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó 

feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától 

 

A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy a Felhívásban és a Közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal 

elfogadjuk. 

 

Tudomásul vesszük, hogy a Kbt. 35. § (6) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen 

felelünk.  

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy ………………….…… (név) mint a(z) a közös Ajánlattevők 

nevében eljárni jogosult képviselő ………………. (cég megnevezése, székhelye) cégjegyzésre jogosult 

képviselője, korlátozás nélkül és kizárólagosan jogosult a ……………………. (közös Ajánlattevők 

                                                 
12  A jelen megállapodás szövegtervezetét ajánlatkérő útmutatásként szánta. Jelen megállapodás helyett csatolható a 
közös ajánlattevők között létrejött előszerződés, megállapodás, egyéb előzetes kötelezettségvállalás, amennyiben az 
legalább az alábbiakat tartalmazza: 

 tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését, 

 az eljárás tárgyát.  

 tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül 
jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban 
és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, 

 tartalmazza, hogy a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés konzorciumon belüli koordinálásért és konzorcium általi 
végrehajtásáért, 

 tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését, 

 tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért, 

 a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére, 

 a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további feltételtől vagy időponttól; 

 hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól, továbbá 

 a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép. 
13  A felsorolás (közös ajánlatkérők számának függvényében) bővíthető.  



„2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyú a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdése szerinti 
közbeszerzési eljárás – KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

 

60 / 79 

megnevezése) valamennyi tagját képviselni, egyrészt az Ajánlatkérővel szemben a közbeszerzési 

eljárásban, másrészt a különböző, felek által megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatokban, továbbá, aki 

felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért. 

A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között az alábbiak szerint osztjuk 

fel14: 

 

„A. cég” feladatkörében15 „B. cég” feladatkörében „C. cég” feladatkörében 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

stb. stb. stb. 

16 

 

Kijelentjük, hogy a fentiekben megadott teljesítésekre vonatkozó számláink kibocsátásáról külön-külön 

vagyunk kötelesek gondoskodni. Az egyes teljesítésekre figyelemmel kiszámlázott díj tartalmazza az adott 

Ajánlattevő által a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) teljesítésének ellenszolgáltatását is. 

 

Jelen megállapodás hatálya legalább a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés hatályának 

lejártáig tart. 

 

 

 
Kelt:, ........................... ………..év . .............................. hó  ....... ….nap 
 
 

 
 

…………………………………………… 
(cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ 
meghatalmazottak részéről) 

 
 

…………………………………………… 
(cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ 
meghatalmazottak részéről) 

 
 

…………………………………………… 
(cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak,  

vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 
  

                                                 
14 A megállapodás szerinti feladatmegosztás különösen térjen ki arra, hogy a közös ajánlattevőkkel, mint nyertes ajánlattevővel történő 

szerződéskötés esetén ajánlattevők a teljesítésük arányában jogosultak számlát benyújtani ajánlatkérő részére.  
15 A szerződés teljesítésével kapcsolatban konkrétan megnevezett feladat.  
16 A táblázat szükség szerint bővíthető.  
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 AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAI KIZÁRÓ OKOK 
HIÁNYÁRÓL ÉS TOVÁBBI A KBT. ALAPJÁN 

KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK 
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„6.” sz. melléklet 
Ajánlattevő kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti NYILATKOZATA a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a 

felhívásban meghatározott kizáró okok hiányáról  
 
Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a Daruszentmiklós Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 

által „2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított 

Közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m/n y i l a t k o z u n k, 

 

hogy az általam jegyzett céggel, mint Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-

k) és m) és q) pontjában foglalt kizáró okok.  

 

Egyúttal hozzájárulok/hozzájárulunk ahhoz, hogy adott esetben Ajánlatkérő az ingyenes elektronikus 

adatbázisban közvetlenül hozzájuthasson az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. 

 

Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai n y i l a t k o z o m/n y i l a t k o z u n k továbbá, hogy 

I. Ajánlattevő olyan társaságnak minősül17: 

- amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén  

- amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

 

I.1.  Ha az Ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor18: 

a) a pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált 

valamennyi tényleges tulajdonosának adatai 19 

 a) Tényleges tulajdonosok 

 Neve Állandó lakóhelye 

1.   

2.   

   

                                                 
17 A megfelelő aláhúzandó 
18 A táblázat kitöltendő, vagy az alatta lévő nyilatkozat aláhúzandó. 
19 r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a 
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 
meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt 
százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár; 
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vagy 

 

b) Nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 

szerint definiált tényleges tulajdonos nincsen. 

 

II. olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely Ajánlattevőben 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 

rendelkezik20 

a) nincs 

b) van. 

 

II.1. Ha van,  

azon jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet adatai, amely Ajánlattevőben közvetetten 

vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:21 

 

Szervezet neve Szervezet székhelye 

  

  

  

  

 

A fenti táblázatban megnevezett szervezettel/szervezetekkel kapcsolatban nyilatkozom, hogy azzal/azokkal 

kapcsolatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 

 

 
Kelt:, ........................... ………..év . .............................. hó  ....... ….nap 
 
 
 
  

........….…………………………………… 
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 

                                                 
20 az a) vagy a b) pont aláhúzandó  
21 Kizárólag abban az esetben kell a nyilatkozatot kitölteni, ha az előző pontban „van” válasz került aláhúzásra. 
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„7.” sz. melléklet 
Ajánlattevő NYILATKOZATA Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint a kizáró okokról az alvállalkozó(k) 

vonatkozásában22 
 

 

Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a Daruszentmiklós Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 

által „2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított 

Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk 

igénybe olyan alvállalkozó(ka)t, aki(k) a Felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá esik/esnek. 

 

 

Kelt:, ........................... ………..év . .............................. hó  ....... ….nap 
 
 
 
 
 

........….…………………………………… 
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 

                                                 

22  Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattevőknél valamennyi ajánlattevőre külön-külön kell tartalmaznia az ajánlatnak. 



„2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyú a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdése szerinti 
közbeszerzési eljárás – KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

 

65 / 79 

„8.” sz. melléklet 

NYILATKOZAT23 változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról 
a) 
Alulírott ....................................................., mint a(z) ….......................................................... cégjegyzésre 

jogosult képviselője a Daruszentmiklós Község Önkormányzata által kiírt „2017. április 20-án 

bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyú Közbeszerzési eljárásában büntetőjogi 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az (cégnév) aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság 

nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a 

cégbírósághoz benyújtott változás-bejegyzési kérelmet, valamint annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást, illetőleg a változást nyilvántartó illetékes bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző 

által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltozási) kérelem érkeztetett példányának másolatát az 

ajánlatomhoz csatolom. 

 

Kelt:, ........................... ………..év . .............................. hó  ....... ….nap 
 

 

 ……………………………………… 

 

vagy  

 Ajánlattevő cégszerű aláírása  

b) 

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

jogosult képviselője a Daruszentmiklós Község Önkormányzata által kiírt „2017. április 20-án 

bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyú Közbeszerzési eljárásában büntetőjogi 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság 

nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó 

illetékes bírósághoz/költségvetési szervhez/kamarához/jegyzőhöz nem került benyújtásra változás 

bejegyzési kérelem. 

 

Kelt:, ........................... ………..év . .............................. hó  ....... ….nap 
 
 

 ……………………………………… 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása  
  

                                                 
23 Az ajánlattevőnek, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek vagy az a) vagy a b) 

jelű nyilatkozatot kell kitöltetnie és benyújtania. 
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EGYÉB, AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL 
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 
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„9./A.” sz. melléklet 

Ajánlattevő cégkivonata, illetve annak másolata, ha a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem 
található meg. ebben az esetben az ajánlati felhívás feladásának napjától számított 60 napnál nem 

régebbi cégkivonatot, illetve annak egyszerű másolatát kell csatolni24 
 

Ezen lap helyére Ajánlattevőnek csatolnia kell cégkivonatát, illetve annak másolatát, ha a www.e-

cegjegyzek.hu weboldalon nem található meg. Ebben az esetben a Felhívás feladásának napjától számított 

60 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetve annak egyszerű másolatát kell csatolni. 

 

                                                 
24 17/A vagy a 17/B jelű mellékletet kell kitölteni. 
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„9./B.” sz. melléklet 

NYILATKOZAT cégkivonatról25 
 
Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai Daruszentmiklós Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 

„2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított 

Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk az alábbi tényeket, adatokat igazoló 

dokumentumokat az ajánlat részeként azért nem nyújtja be, mert azokról az Ajánlatkérő magyar nyelven 

rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult tájékozódni: 

 

Tény, adat, 
dokumentum 
megnevezése 

Nyilvántartás megnevezése és elérhetősége 

Cégkivonat  

 
Cégjegyzékszám:  
 
 
Kelt:, ........................... ………..év . .............................. hó  ....... ….nap 
 
 
 

_____________________________________ 
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ 
meghatalmazottak részéről) 

                                                 
25 17/A vagy a 17/B jelű mellékletet kell kitölteni. 
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„10.” sz. melléklet 

Ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYA/ALÁÍRÁS-MINTÁJA 
 
Az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre 

jogosult képviselő aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által készített aláírás-mintájának egyszerű 
másolatát. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az 

általuk aláírt, teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati 
példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását 
is. A meghatalmazó(k) aláírási címpéldánya/ügyvéd által készített aláírás mintája ez esetben is csatolandó. 
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„11.” sz. melléklet 

MEGHATALMAZÁS26 
 

Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a meghatalmazom ………………….., hogy a 

…………………………….(cég megnevezése, székhelye), mint a Daruszentmiklós Község 

Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk 

helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nevében a közbeszerzési eljárásban 

teljes körű kötelezettséget27 vállaljon. 

 

Kelt:, ........................... ………..év . .............................. hó  ....... ….nap 
 
 
 
 
 

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

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

 

meghatalmazó cégszerű aláírása 

 

meghatalmazott aláírása 

 

 
 

1. TANÚ        2. TANÚ 
Név:         Név: 
Lakcím:        Lakcím: 
Aláírás:        Aláírás: 

  

                                                 
26 A meghatalmazás kitöltése csak adott esetben szükséges. 
27 A meghatalmazás tárgya a kötelezettségvállaláson kívül lehet, pl. nyilatkozattétel, oldalszignálás kapcsolattartás, stb. 
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„12.” sz. melléklet 

Ajánlattevő NYILATKOZATA a felelősségbiztosításról 

 

Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a Daruszentmiklós Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 

által „2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított 

Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nyilatkozom/nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy  

a) rendelkezünk a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő felelősségbiztosítással vagy 

b) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára vállaljuk a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő 

felelősségbiztosítás megkötését.28 

 
 

 

Kelt:, ........................... ………..év . .............................. hó  ....... ….nap 
 

 

 

........….…………………………………… 
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 

  

                                                 

28 Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!  
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AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL AZ ÉRTÉKELÉSBE 
BEVONT FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI 
JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES TERÜLETEN SZERZETT SZAKMAI 
TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ SZAKEMBERT 

BEMUTATÓ DOKUMENTUMOK 
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„13.” sz. melléklet 
Ajánlattevő NYILATKOZATA az értékelésbe bevont szakember tekintetében 

 

Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a Daruszentmiklós Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 

által „2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított 

közbeszerzési eljárás ajánlattevője az értékeléshez a felolvasólapon megadott a teljesítésbe bevonni kívánt 

1 fő felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai 

tapasztalattal rendelkező  szakembert kívánjuk bemutatni és a teljesítés során igénybe venni: 

Szakember neve: Releváns szakmai tapasztalat bemutatása év, hónap bontásban (a 

teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő felelős műszaki vezetői jogosultság 

megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 36 

hónapig)* 

  

 

* Az értékelés igazolásához szükséges ismertetni a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez 

szükséges szakmai tapasztalatot a szakember tekintetében, melynek keretében kérjük megadni azon 

megrendelő nevét és székhelyét, ahol a szakember a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez 

szükséges szakmai tapasztalatát szerezte, a szakmai tapasztalat során ellátott feladatok rövid ismertetését, 

adott esetben témáját, illetve év, hónap pontossággal a szakmai tapasztalat időtartamát, időpontját és az 

ahhoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalatot hónap pontossággal. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattétel időpontjában ……………………………………(személy/ 

szervezet)……………………(cím/székhely) munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra29 irányuló egyéb 

jogviszonyban áll. 

 

Kelt:, ........................... ………..év . .............................. hó  ....... ….nap 
 
 

_____________________________________ 
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ 
meghatalmazottak részéről) 

 
 
  

                                                 

29 A megfelelő aláhúzandó 
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„14.” sz. melléklet 
Értékelésbe bevont szakember NYILATKOZATA rendelkezésre állásról 

 

Alulírott ………………………………, a Daruszentmiklós Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által 

kiírt „2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyú Közbeszerzési 

eljárásában nyilatkozom, hogy a(z) ……………………………………….. (Ajánlattevő neve, székhelye) 

nyertessége esetén a megkötött szerződés teljesítése során nyertes Ajánlattevő rendelkezésére fogok állni. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlatban bemutatott felelős műszaki vezetői 

jogosultság megszerzéséhez szükséges szakemberrel kapcsolatosan az értékelés igazolásához benyújtott 

szakmai tapasztalatot ismertető adatok, információk, tények a valóságnak megfelelnek. 

Releváns szakmai tapasztalat bemutatása az Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatban foglaltaknak 

megfelelően: ………………………………………* 

A releváns szakmai tapasztalat 

időtartama év, hónap bontásban 

Releváns szakmai tapasztalat bemutatása (a 

teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő felelős műszaki vezetői 

jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett 

szakmai tapasztalata 0-tól 36 hónapig)* 

  

 

* Az értékelés igazolásához szükséges ismertetni a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez 

szükséges szakmai tapasztalatot a szakember tekintetében, melynek keretében kérjük megadni azon 

megrendelő nevét és székhelyét, ahol a szakember a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez 

szükséges szakmai tapasztalatát szerezte, a szakmai tapasztalat során ellátott feladatok rövid ismertetését, 

adott esetben témáját, illetve év, hónap pontossággal a szakmai tapasztalat időtartamát, időpontját és az 

ahhoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalatot hónap pontossággal. 

 
Kelt:, ........................... ………..év . .............................. hó  ....... ….nap 

 
 
………………….……………………. 
A bemutatott szakember(ek) aláírása 
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EGYÉB DOKUMENTUMOK (adott esetben) 
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„15.” sz. melléklet 
Ajánlattevő NYILATKOZATA fordításról (adott esetben) 

 

Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a Daruszentmiklós Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 

által „2017. április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyban indított 

Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nyilatkozom/nyilatkozunk,  hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban tett 

ajánlatunk részét képező, ……………………………….dokumentum fordításának tartalmát magunkra nézve 

kötelezőnek tekintjük, annak helyességéért felelősséget vállalunk. 

 

 

Kelt:, ........................... ………..év . .............................. hó  ....... ….nap 
 
 
 

........….…………………………………… 
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 
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„16.” sz. melléklet 

Nyilatkozat üzleti titokról30(adott esetben) 

 

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

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Daruszentmiklós Község Önkormányzata által kiírt „2017. 

április 20-án bekövetkezett csapadék okozta károk helyreállítása” tárgyú nyílt Közbeszerzési 

eljárásában nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra 

hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését. 

Ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó része(i):  

 
 

Üzleti titkot tartalmazó dokumentum megnevezése 
és az üzleti titkot tartalmazó dokumentum 

oldalszámának megadása 

A dokumentum üzleti titokká 
nyilvánításának részletes indoka 31 

  

  

  

  

 
Nyilatkozom, hogy az ajánlat fenti részeinek üzleti titokká minősítésével kapcsolatosan áttanulmányoztam a 
Kbt. 44. §-át. Az abban foglaltakat tudomásul vettem és megértettem. 
 
 
Kelt:, ........................... ………..év . .............................. hó  ....... ….nap 
 
  

                                                 
30 Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz üzleti titkot, úgy jelen nyilatkozatot nem kell az ajánlathoz csatolni! 
31 Az indokolást a Kbt. 44. §-ában foglaltakra tekintettel kell megadni. 
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MŰSZAKI AJÁNLAT  
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ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 


