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I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 

 

 

1. Az eljárás lebonyolításának módja, üzemzavar 

 

1.1.  Az eljárás lebonyolításának módja 

 

Jelen eljárást lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a Miniszterelnökség 

által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével 

történik. Az elektronikus közbeszerzési rendszer igénybe vételének feltételeiről az 

elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. Rendelet (a 

továbbiakban: EKR rendelet) rendelkezik. 

 

Az EKR rendelet alapján az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: 

EKR) a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a 

közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer.  

 

EKR üzemeltetőjének megnevezése, adatai: 

Cégnév: NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.  

Iroda: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. 

E-mail: support@nekszt.hu 

Telefonszám (Helpdesk): +36-1-465-8899 (hétfőtől – péntekig 8:00-16:00) 

 

 

1.2.  Üzemzavar 

 

Üzemzavar az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak 

szerint dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR 

korlátozott működőképességét jelentő helyzet. 

 

Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését 

támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan 

- folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [EKR rendelet 22. 

§ (2) bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző 

huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy 

- – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – 

üzemzavar folytán [EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő alatt 

folyamatosan legalább huszonnégy óráig 

nem elérhető. 

 

A Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő az EKR rendelet 16. § (1) 

bekezdés szerinti esetben is köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR 

működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást 

tesz közzé. Az EKR rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidőt 

úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de – a hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárás kivételével – legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított 
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két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy 

nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására. 

 

Amennyiben az ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara 

[EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés 

megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)–(3) bekezdésében foglalt határidőknek 

megfelelően, az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő módosításáról szóló hirdetményt 

az ajánlattételi határidő lejárta után is feladhatja, illetve a hirdetménnyel közzé nem 

tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is 

kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a 

következő munkanapon, erre a körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni 

kell. 

 

Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által 

elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy 

árindokolás megadására, vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére 

rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [22. § (2) bekezdés] következik be, és a 

vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását 

követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének 

helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket 

határidőben teljesítettnek elfogadni. 

 

 

2.  Fájl formátumra vonatkozó előírás 

 

Az EKR rendelet 5. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő az EKR-ben csatolandó 

dokumentumokat jelszó nélkül olvasható .pdf fájl formátumban, továbbá a kiegészítő 

tájékoztatás-kérést szerkeszthető (.doc, .docx) formátumban is kéri benyújtani. 

A benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos informatikai jellemzőire irányadó az EKR 

rendelet 11. § (2)-(3) bekezdése. 

 

 

3.  A dokumentáció beszerzésének feltételei 

 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat EKR-en keresztül teljes 

terjedelemben, térítés mentesen, elektronikus úton hozzáférhetővé tette az eljárást 

megindító felhívás közzétételének napjától. 

 

 

4.  Közbeszerzési eljárás dokumentumainak használata 

 

A közbeszerzési eljárás dokumentumai együtt kezelendőek.  

A közbeszerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban 

közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelni, az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő azokat nem adhatja tovább, és nem publikálhatja. Az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárás dokumentumait csak a beszerzés 

tárgyára vonatkozó ajánlatadáshoz, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása 

céljából használhatják fel.  
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5.  Kapcsolattartás szabályai az eljárás során 

 

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, 

a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció 

elektronikus úton, az EKR-ben történik. A Kbt. 41. § (2)–(3) és (5) bekezdése csak 

abban az esetben alkalmazandó, ha az elektronikus úton történő kapcsolattartás az 

EKR rendeletben foglaltak szerint nem kötelező. Ahol a Kbt. kifejezetten faxon vagy 

elektronikus úton történő kapcsolattartási módot ír elő, a faxon történő kapcsolattartás 

csak akkor alkalmazható, ha az elektronikus úton történő kapcsolattartás az EKR 

rendeletben foglaltak szerint nem kötelező. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen eljárásban abban esetben nem kötelező az 

elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása, ha az EKR 

üzemeltetője által – a honlapján – közzétett tájékoztatás alapján az EKR részben vagy 

egészben tartósan nem tudja biztosítani a Kbt.-nek és végrehajtási rendeleteinek 

megfelelő eljárást. 

 

A fenti esetben a Kbt. 41. § (2) bekezdésére szerint, Ajánlatkérő az alábbi – joghatás 

kiváltására alkalmas – kapcsolattartási formákat határozza meg és a Kbt. 41. § (3) 

bekezdés alapján írja elő, az eljárás során valamennyi eljárási cselekmény 

dokumentálása, írásbeli nyilatkozatok tekintetében:  

-  fax; 

-  az Kbt. 41. § (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) 

kézbesítés; 

-  elektronikus út (a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentumba foglalva).  

 

A fentiekre tekintettel nyomatékosan felhívja Ajánlatkérő Ajánlattevő figyelmét arra, 

hogy azon e-mailt vagy e-mail útján megküldött dokumentumot mely nincsen fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással ellátva, Ajánlatkérő nem tekinti joghatással bíró 

dokumentumnak /nyilatkozatnak/ kiegészítő tájékoztatás kérésnek és ezen 

dokumentumot/nyilatkozatot/ kiegészítő tájékoztatás kérést az eljárás során figyelmen 

kívül hagyja! 

Ajánlatkérő nem tekinti joghatással bíró dokumentumnak és nem fogadja el, a 

kézjeggyel (aláírással) ellátott, majd csatolmányként egyszerű e-mailben megküldött 

dokumentumot sem. 

 

Ajánlatkérő nevében eljáró elérhetőségei a következők: 

 

Név: Procurement Audit Kft. 

Cím: 4032 Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1. 

Eljáró szakértő 

neve: 

Galamb Csaba  

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

(Lajstromszám: 00257) 

Telefon: +36 303839689 

Fax: +36 52688948 

E-mail cím: procurementkft@gmail.com 
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6.  Elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos tájékoztatás 

 

Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az 

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 

dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, 

vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus 

űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus 

másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó 

elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat 

csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 

dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – az EKR rendelet 10. § (4) bekezdésben 

foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. 

 

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a 

nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus 

űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az 

EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az 

ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az 

ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az 

esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt 

nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni. 

 

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve 

gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum 

benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus 

másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző 

vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

 

Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlattevő 

képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet 

vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és 

jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem 

alapján az ajánlattevő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 

 

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös 

ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek 

képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett 

nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, 

hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, 

adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály 

azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti 

egyetemleges felelősségét. 

 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 

meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a 

közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében 
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az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös 

ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

 

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet 

részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó 

okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az 

ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az 

EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet 

képviseletében eljárhat. 

 

 

7. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 115. § (4) bekezdésére, 

amely értelmében a hirdetmény nélküli eljárásban kizárólag az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya 

annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági 

szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött 

ajánlattételi felhívást. 

 

 

8. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a KD-kat ajánlatonként legalább egy 

ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus 

úton kell letölteni, melyet a KD részét képező regisztrációs lap kitöltésével és 

Ajánlatkérő részére - a +3652688948 telefax számra vagy a 

procurementkft@gmail.com címre - történő visszaküldésével kell igazolni, 

továbbá az ajánlat részeként ajánlattevőnek csatolnia kell a kitöltött és az 

ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolati példányát. 
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II. SZAKMAI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

 

1.0. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 

kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől 

függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté 

ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 

 

 

2.0. Ár 

 

2.1. A Szerződés Elfogadott Végösszege az Egyösszegű Ajánlati Ár. Az Egyösszegű 

Ajánlati Árat (Szerződéses Ár) úgy kell tekinteni, hogy az, a Közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott építési munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és 

nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása 

során, kivéve a pótmunka esetét, továbbá figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. tv.-re. 

 

Az ajánlati árat a Felolvasólapon „Nettó ár” módon FORINTBAN (HUF) kell 

megadni a kitöltött ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS(EK) alapján, s az nem köthető 

semmilyen fizetőeszköz árfolyamához. 

 

Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. Ajánlatkérő az 

eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván 

kötni. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében átalánydíjas szerződés esetén az 

árazott költségvetés 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. 

 

2.2. Az Ajánlattevő által megadott árak az Ajánlattevő számára szerződéses 

kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők. Az ajánlati ár, melyet az 

Ajánlatkérő az Ajánlattevőnek fizet, magában foglal minden ellenszolgáltatást. 

 

2.3. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a nettó árat veszi figyelembe. 

 

 

3.0. A szerződés biztosítékai és a szerződést megerősítő biztosítékok: 

 

A szerződés biztosítékai: 

 

 

Jótállás: 

A teljeskörű jótállás időtartama kötelezően minimum 12 hónap. A vállalt jótállás 

időtartama értékelési szempont. 

A teljeskörű jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. 

Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre 

vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező 

jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 
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ajánlatkérő által előírt jótállás időtartama, úgy az adott termékre vagy szerkezetre 

vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. 

A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése 

esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg. A Megrendelő 

szavatossági igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései mellett az egyéb 

vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók. 

 

 

 

A szerződést megerősítő biztosítékok: 

A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Vállalkozó kötbér fizetésére 

köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés 

késedelmes teljesítése vagy meghiúsulása esetén). Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési 

kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 

 

 

Késedelem esetére kikötött kötbér:  

A Vállalkozó a neki felróható okból előálló késedelem esetére késedelmi kötbér 

megfizetésére köteles Megrendelő részére. Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 

%/nap. A késedelmi kötbér maximum 30 napig kerül felszámításra, ezt követően a 

Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt 

felmondani, és a késedelem idejére vonatkozó késedelmi kötbér mellett a meghiúsulási 

kötbért is érvényesíteni. 

 

A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés pillanatától a Megrendelő külön 

felszólítása nélkül azonnal esedékes. 

 

Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába 

beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege 

nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a hibás teljesítési és/vagy késedelmi 

kötbér alapján esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a 

Megrendelőnek átutalni. 

 

 

 

A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér:  

A Vállalkozó a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (teljesítés jogos ok 

nélküli megtagadása, vagy Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása Vállalkozó 

szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési véghatáridő 

vonatkozásában Vállalkozó 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik) 

meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 

összegének 25,00%-a. 

 

Megrendelő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított 

számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 
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Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege 

nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Vállalkozó 

köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni. 

A meghiúsulási kötbér összege az eljárás alapján megkötött szerződés 

meghiúsulásának pillanatától a Megrendelő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes. 

 

 

Megrendelő valamennyi kötbértípus esetén jogosult a kötbért meghaladó kárát és a 

szerződésszegésből eredő egyéb jogait is érvényesíteni. 

 

 

A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal 

kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet 

tartalmazza. 

 

 

 

3.0. Fizetési feltételek 

 

 Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

 

Ajánlatkérő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. 

 

A szerződés finanszírozása „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat 

keretében TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00035 azonosítószámú projekt keretében, vissza 

nem térítendő támogatásból, utófinanszírozással történik. 

A támogatás szempontjából esetlegesen nem elszámolható költségeket 100%-ban 

Ajánlatkérő finanszírozza. 

 

 

Előlegfizetés: 

Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (8) bekezdése alapján legfeljebb a szerződésben foglalt – 

tartalékkeret nélküli – elszámolható összeg 30%-ának megfelelő mértékű előleget 

biztosít a nyertes Ajánlattevő részére, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 30.§-ában foglaltakat. 

 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján az előlegszámla 

benyújtására (amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt) a szerződéskötést 

követően, kifizetésére az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerülhet 

sor. 

 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján a vállalkozói díj 

későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. 

 

Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és 

tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő 
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az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó 

szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés 

céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy 

hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére. 

 

Az előleggel való elszámolás rész-, illetve végszámlával, beszámítással történik. 

 

A Vállalkozó az előleget legkésőbb a szerződés teljesítését tartalmazó számlával 

(végszámla) együtt köteles visszafizetni. A visszafizetés beszámítással történik. 

 

 

A teljesítés során összesen 4 számla (3 részszámla és 1 végszámla) nyújtható be. 

 

A részszámlák minimum 25%, 50% és 75% teljesítés esetén állíthatóak ki, de a 

végszámla maximum 30%-os teljesítésre kell, hogy vonatkozzon, figyelembe véve 

a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32.§ (5) bekezdésében foglaltakat. 

 

A részszámlák Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt tényleges előrehaladási szint 

százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező 

összegről, Megrendelő műszaki ellenőre által kiállított teljesítésigazolás 

alapján nyújthatóak be. 

 

Vállalkozó a végszámláját az építési munkák befejezése után a sikeres műszaki átadás-

átvételt követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiállított teljesítésigazolás 

alapján nyújthatja be. 

 

Az esetlegesen igénybe vett előleg a benyújtásra kerülő első részszámla összegéből 

20%-os arányban, a második és a harmadik részszámla összegéből pedig 40-40%-os 

arányban kerül levonásra, azaz az előleg 20%-át az első részszámlából, míg a 40-40%-

át a második és harmadik részszámlából. Amennyiben bármelyik részszámla nem éri el 

az előleg meghatározott százalékának megfelelő összeget, úgy a fennmaradó összeget 

a következő részszámlából (adott esetben a végszámlából) vonja le Megrendelő. 

 

A teljesítés elismerésére és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdésében, 

valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-ában foglalt feltétételek 

irányadók. 

 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére 

csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően 

kerülhet sor. 

 

A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem 

haladhatja meg. 

 

A kifizetés folyamata: A vállalkozási díj kifizetésére forintban, az igazolt teljesítést 

követően, a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, Megrendelő műszaki 

ellenőre által leigazolt számla/számlák ellenében az ajánlatkérőként szerződő fél általi 

kézhezvételétől számított 15, illetve 30 napon belül átutalással – forintban - kerül sor a 

Kbt. 135.§ (1)-(3), (5)-(7) és (10)-(11) bekezdésében, valamint 322/2015. (X. 30.) 
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Korm. rendelet 30-31.§-ában és 32/A-32/B.§-ában, továbbá a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,  

- amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz 

igénybe a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében, 

- amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe 

a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-32/B.§-ában  

foglaltak alapján, figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásaira, 

valamint az adózás rendjéről szóló törvény (2017. évi CL. törvény) Art vonatkozó 

rendelkezéseire. 

 

Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez 

alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő 

szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora 

összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének 

időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont 

alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, 

egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően 

állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az 

ajánlattevői teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 

ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során 

a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, 

vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy 

részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 

másolatait; 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, 

fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél európai uniós 

támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet tizenöt napon 

belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 

kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő 

(vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az 

ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét 

teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember 

nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy 

részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés 

esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. 

 

 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek 

alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó 
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kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási 

kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés 

időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, vagy 

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 

szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 

köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 

köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig 

egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 

visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során 

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. sz. törvény (Art) rendelkezéseit mind a 

vállalkozó, mind az alvállalkozó esetén alkalmazni kell. 

 

Amennyiben az Ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz 

eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az 

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és 

(3) bekezdése az irányadó. 

 

A tárgyi munka engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, 

illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint 

történik, az ÁFÁ-t az Ajánlatkérőként szerződő fél fizeti meg. Az ÁFA megfizetése az 

építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján történik. 

 

Vonatkozó jogszabályok különösen: 

- A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 

- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet; 

- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény; 

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet; 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

- Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 

(X. 30.) Kormányrendelet; 

- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény. 

 

 A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza. 
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III. AZ AJÁNLATTÉTEL FORMÁJA ÉS KÖTELEZŐ TARTALMA 

 

1.0. Az ajánlat 

 

1.1. Az ajánlat elkészítésének alapja jelen Ajánlattételi dokumentáció (a továbbiakban: 

Dokumentáció), mely rögzíti az ajánlattételi elvárásokat, a részletes szerződéses 

feltételeket és a feladat-meghatározást. Az ajánlatnak az összes elvégzendő feladatot 

tartalmaznia kell, úgy, ahogy azt az ajánlatkérő jelen Dokumentációban előírja. 

 Az Ajánlattevőnek az Ajánlati felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott 

tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. 

 Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja 

a jelen Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban 

esetlegesen kiadott kiegészítéssel együtt, függetlenül az Ajánlattevő saját feltételeitől, 

amelyektől ezennel eláll. 

 Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a 

közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő 

feltételezi, hogy az Ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat 

elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges. 

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, 

követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, 

átvizsgáljon.  

 

1.2. Az ajánlattétel nyelve: magyar.  

Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a 

magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, 

igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az 

Ajánlatkérő előírja a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű 

fordításának benyújtását. Ajánlatkérő az Ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. 

Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az 

Ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel 

az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az Ajánlattevő a felelős. 

A magyar nyelvű dokumentum az irányadó.  

Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, 

nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésében 

foglaltakra. 

 

1.3. Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi 

órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő 

a 180-as telefonszám “Pontos idő” felhívásával ellenőrzi azt. 

 

1.4. Árfolyamok: Az Ajánlattevő által külföldi pénznemben (nem magyar forintban) 

megadott adatok, értékek magyar forintra történő átszámításánál az Ajánlatkérő az 

eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 

által meghatározott devizaárfolyamokat alkalmazza. A számviteli jogszabályok szerinti 

beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján 

(ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében 

ugyanakkor a referencia teljesítésének napján (ha ez nem munkanap, akkor azt 

megelőző munkanapon) érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett 

devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza az Ajánlatkérő. Amennyiben 
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valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az 

Ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az eljárást megindító felhívás 

megküldésének napján érvényes árfolyamon (középárfolyam) számított EURO 

ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. A nem magyar forintban (HUF) megadott 

összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses 

dokumentum mögé kell csatolni. 

 

 

1.5. Az ajánlat elkészítésének költsége: Az ajánlat összeállításának, benyújtásának 

minden költsége kizárólag az Ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő nem felel, vagy nem 

fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az Ajánlattevőt érheti a helyszínen 

tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az ajánlat bármely más 

vonatkozásában. 

Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, az Ajánlattételi dokumentációban 

kifejezetten megadott jogcímen kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény 

érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen 

befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban 

semmilyen követelésnek nincs helye. Az Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az 

ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes Ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet. 

 

1.6. Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő szakmai ajánlaton a Kbt. 3. § 37. pontban 

megadottaknak megfelelő dokumentumokat érti. 

 

 

1.7. Kiegészítő tájékoztatás: 

  

 Az Ajánlattételi felhívással, illetve a dokumentációval kapcsolatos kiegészítő 

tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, 

hogy azok minden ajánlattevő számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék az 

ajánlattevők esélyegyenlőségét. 

 

Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő részletesen tanulmányozza a dokumentáció 

tartalmát és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és 

meghatározásokat illetően a Kbt-ben meghatározott jogai alapján további tájékoztatást 

kérhet, és így a kapott válaszokat figyelembe véve állítja össze ajánlatát. Ennek módja 

a következő: amennyiben az ajánlattételi felhívással, illetve a dokumentációval, a 

megvalósítandó feladatokkal, stb. kapcsolatban az ajánlattevőknek bármiféle kérdésük 

merül fel, azt írásban tehetik fel az ajánlatkérő számára az ajánlattételi határidő lejárta 

előtt ésszerű időben az EKR rendszeren keresztül. 

 

 Felhívjuk a tisztelt gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve 

személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető. 

 

Ajánlatkérő jelen eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) és (5) 

bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése 

vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az 

ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik napot (tájékoztatás megküldésére), 

feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik 

napig megérkeznek ajánlatkérőhöz az EKR rendszeren keresztül. 
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Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás mielőbbi megválaszolása érdekében felkéri 

a gazdasági szereplőket, hogy minden kiegészítő tájékoztatást kérést küldjenek – 

amennyiben nem szerkeszthető formátumban került megküldésre – meg 

szerkeszthető (.doc, .docx) formátumban is. 

 

 

Ajánlatkérő valamennyi határidőre beérkezett kérdésre az EKR rendszeren keresztül – 

legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben – írásban válaszolja meg 

a kérdéseket a kérdező személyének a feltüntetése nélkül. 

 

Amennyiben a kérdések időbeni eltolódása miatt az ajánlatkérő több válaszlevelet küld 

meg az ajánlattevők részére, azokat folyamatos sorszámozással látja el. 

 

Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és 

megválaszolásra. 

  

A válaszlevelek, továbbá az ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai az 

Ajánlattételi dokumentáció részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az 

ajánlattevők számára. 

  

Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet Ajánlatkérő 

írásban nem erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 

 

Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő 

ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz 

figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 114.§ (6) bekezdése 

alapján a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő 

meghosszabbításának lehetőségével. 

 

Amennyiben az eljárás során kiegészítő tájékoztatásra kerül sor, az ajánlattevő köteles 

nyilatkozni, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe 

vette. 

 

A Ptk. 6:252. § (3) bekezdése értelmében a kivitelező köteles a megrendelő által 

átadott tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a 

megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha a terv 

valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik 

felismerhetővé, a kivitelező késedelem nélkül köteles erről a megrendelőt 

tájékoztatni. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplők vizsgálják meg a Műszaki leírást (tervdokumentációt), és a terv 

felismerhető hibával, hiányosságaival kapcsolatban kiegészítő tájékoztatás 

kérésével figyelmeztessék az Ajánlatkérőt. 
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2.0. Egyéb előírások az ajánlattal kapcsolatban 

 

2.1. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton 

történik. 

 

2.2. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az 

ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az 

ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. 

 

2.3. Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések 

vonatkozásában a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A 

közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

2.4. Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a 

Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer 

(jelen felhívásban a megnevezése rövidítve: EKR) igénybevételével történik. Az 

elektronikus közbeszerzési rendszer igénybe vételének feltételeiről az elektronikus 

közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 

rendelkezik. 

 

2.5. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett 

nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén 

elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. 

(XII. 19.) Korm. rendelet 10-13. §-ai tartalmaz. 

 

2.6. Az EKR használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerint 

regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: 

https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/. 

 

2.7. Az ajánlatot az ajánlattevőnek az Ajánlattételi felhívásban, valamint a 

dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 

kell elkészítenie és benyújtania (Kbt. 66.§ (1) bekezdés). 

 

2.8. Felolvasólap: A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlathoz felolvasólapot kell 

csatolni, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. 

A Felolvasólap benyújtása az elektronikus közbeszerzési rendszer igénybe vételének 

feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 

19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik. 

 

2.9. Az IRATMINTÁK részben szereplő dokumentumok az Ajánlatkérő által ajánlott 

minták, Ajánlattevő a saját maga által elkészített nyilatkozatmintákat is becsatolhatja 

az ajánlatába. 

 

Minden – az eljárást megindító felhívásban, és jelen segédletben, egyéb közbeszerzési 

dokumentumban, valamint a Kbt-ben előírt – igazolást, nyilatkozatot csatolni kell 

akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen segédlet nem 

tartalmaz. 
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2.10. Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés(eke)t kitöltve kell 

csatolni az ajánlathoz. 

 

2.11. Ajánlattételi nyilatkozat: Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az 

ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint az ajánlattételi 

felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére és a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

  

2.12. Nyilatkozat alvállalkozókról: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) 

bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie  

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat.  

 A nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell! 

 

2.13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. §-ában foglaltakra! 

 

2.14. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez, de az Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel 

érdekében – helyszíni konzultáció nélkül – biztosítja a teljesítés helyszíneinek egyéni 

megtekintését, az ajánlattételi határidőt megelőző ötödik naptári napig, kizárólag 

munkanapokon 9:00 és 12:00 óra között, előzetes, jelen Ajánlattételi felhívás I.3. 

pontjában megadott telefonon történő egyeztetési feltételek szerint. 

Ajánlatkérő javasolja, hogy az Ajánlattevők a megalapozott ajánlattétel érdekében a 

munkák helyszínét előzetesen tekintsék meg. 

A helyszín(ek) megtekintése során kapott információkat, kéréseket, stb. Ajánlatkérő 

nem tekinti kiegészítő tájékoztatásnak, így azok az ajánlattétel során nem vehetők 

figyelembe. 

 

 

2.15. A közös ajánlattétel lehetősége 

 

2.15.1. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (közös ajánlattevők) jelentkezését is 

elfogadja. 

2.15.2. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem 

követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), 

illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását. 

2.15.3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 115. § (4) bekezdésére, amely 

értelmében a hirdetmény nélküli eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy 

valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel 

tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

2.15.4. Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös 

ajánlattevő tagokat, illetve a közös ajánlattevők vezető tagját, annak címét, egyéb 

elérhetőségét. 
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2.15.5. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt 

közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: 

- a közös Ajánlatevők nevét 

- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan 

képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; 

- az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös 

ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a 

kifizetés megtörténhet; 

- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 

felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 

szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 

illetve bontó feltételtől 

2.15.6. A szerződő tagok személye az eljárás ideje alatt nem változhat. 

2.15.7. Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ban foglaltakra! 

 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az EKR-ben elektronikus űrlap 

benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az 

ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett 

nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért 

felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott 

nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok 

megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) 

bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 

 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése 

szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell 

terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági 

szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő 

nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

 

 

2.16. Képviseleti jogosultság igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen 

aláíró, továbbá – adott esetben – az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó 

aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-

mintáját (egyszerű másolatban). 

 

Meghatalmazás: Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre 

jogosult írja alá, úgy a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, 

magánokiratba foglalt meghatalmazást is kell csatolni. 

 

Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó 

természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) minősül, elegendő, ha az 

ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó az ajánlathoz 

olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot 

csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat 
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alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot 

aláíró jogosultsága. 

 

 

2.17. Változásbejegyzés: Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) 

nyilatkozni köteles, hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált 

változásbejegyzés van-e folyamatban (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!).   

 

Amennyiben a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van 

folyamatban, Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) a 

folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a közbeszerzési eljárásokban az 

alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §. szerint 

csatolni kell az ajánlatban a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és 

annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

 

Ajánlattevő köteles nyilatkozni arról az ajánlatában, hogy van-e változásbejegyzés 

folyamatban vagy sem, melyek kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy 

nemleges válasz esetén is szükséges a nyilatkozat benyújtása. 

 

2.18. Jogutódlás: Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó az ajánlatban – átalakulásra 

hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia 

kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így 

különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. 

 

2.19. Az ajánlattevőnek a kizáró okokkal kapcsolatban az Ajánlattételi felhívás III.1.1. 

pontjában foglaltak szerint kell eljárnia.  

 

2.20. A részajánlat tételének szempontja: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, 

hogy részajánlatot nem lehet benyújtani. 

 

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):  

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta a 

részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzési 

igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma 

nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel 

lehetőségének biztosítását. Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás 

nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, 

a felvonulási létesítmények mozgatása, az építési anyagok biztosítása 

költségtakarékosabb egy részre történő ajánlatadás esetében. Jelen közbeszerzési 

eljárás tárgyát képező építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, 

amely nem teszi lehetővé az építés részegységekre való szétbontását, az egyes 

részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása a munkaszervezés szempontjából 

nehezen kivitelezhető továbbá a beszerzés tárgyának jellege sem teszi lehetővé a 

közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A kivitelezés ütemezése egy ajánlattevő 

esetében oldható meg a legoptimálisabban. Az építési beruházás keretében elvégzendő 

munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő 

ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné 

szükségessé. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és 
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műszakilag összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése valamint az esetleges 

garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldhatóak. 

A részekre bontás tilalmát indokolja továbbá az adminisztratív, számlázási, számviteli 

terhek csökkentése. 

 

2.21. Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja. 

 

2.22. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 

(3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a 

meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy 

adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, 

vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 

származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának 

egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a 

hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az 

egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete 

szerint kell igazolnia az ajánlatban. 

 

Abban az esetben, ha az ajánlattevő a kiadásra került árazatlan költségvetésben – a 

meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy 

adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, 

vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 

származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozással– meghatározott tétel(ek) 

helyett, azzal egyenértékű tétel(eke)t ajánl meg, ajánlattevő az ajánlatában csatolja az 

eredetileg kiadott költségvetést beárazottan (a tételek megváltoztatása nélkül), egyúttal 

csatoljon egy külön nyilatkozatot (Nyilatkozat Egyenértékű megajánlásokról) is, 

amelyben szakáganként, sorszám, illetve, tételszám, illetve tételmegnevezés 

feltüntetésével ismerteti, hogy mely egyenértékű gyártmányt, illetve mely egyenértékű 

típust ajánlja meg az ajánlattevő az árazott költségvetésben meghatározott 

mennyiségben. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia az ajánlatban. 

 

2.23. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§ (1) bekezdésében foglaltakra, miszerint 

az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja a szerződés értékének a 

65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az 

határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó 

nélkül számított ellenértékéből. 

 

2.24.  A Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevőként szerződő fél a 

teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, 

valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe 

venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 

szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 

helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján 

történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy 

a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a 

közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott 

adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 

számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - 
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azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő 

fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt 

meg. 

 

2.25. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a nyertes ajánlattevő a szerződés 

megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely 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 a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

2.26. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§ (5) bekezdésében foglaltakra, melynek 

alapján a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói 

szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 

2.27. Üzleti titok: Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében, az 

ajánlatában, hiánypótlásban, vagy felvilágosításban, valamint a 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. A gazdasági szereplő 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. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem 

megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. A Kbt. 73. § 

(1) bekezdés fb) alpontja lapján érvénytelen az ajánlat, ha a 44. § (1) bekezdése 

szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. A gazdasági szereplő nem 

nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdésében, és nem tilthatja meg a 

Kbt. 44. § (3) bekezdésében rögzítetteket. 

 

 Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó 

dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles 

alkalmazni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdés). 

 

 

2.28. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 11.§ alapján építési beruházás esetében az Ajánlattevőként szerződő fél 

köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést 

kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által az eljárást 

megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és 

terjedelmű felelősségbiztosításra. 

 

Az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű 

felelősségbiztosítás: 

- legalább 20.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 10.000.000 

Ft/káresemény értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítás, 
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amelyet nyertes ajánlattevőnek ki kell terjesztenie jelen közbeszerzési eljárás tárgyát 

képező építési beruházásra. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a 

szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt 

Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a 

következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra 

vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást 

megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. 

 

 

2.29. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, 

nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben 

leírtak szerint ellenőrizni. 

 

2.30. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlatkérő az 

általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a 

versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. 

§-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti rendelkezések 

nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt. bejelentésre 

vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint jelezéssel él a Gazdasági Versenyhivatal 

felé. 

 

2.31. Szerzői jog: Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során 

keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, 

határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot 

szerez, mely kiterjed az alkotás átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a 

projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem 

alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa 

megjelölt személyre. 

 

2.32. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése alapján ajánlatkérőként 

szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően 

az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a 

beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

28.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a felek az egyeztetésen csak az 

ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag 

egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. 

Amennyiben a felek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§ (2) bekezdés szerinti 

helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. 

§-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. 
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2.33. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében 

foglaltakra! 

 

 

A KÖRNYEZETVÉDELMI, SZOCIÁLIS ÉS MUNKAJOGI KÖVETELMÉNYEKRŐL SZÓLÓ 

TÁJÉKOZTATÁS A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉS SZERINT: 

 

 

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a közbeszerzési eljárások ajánlattevőinek azon 

szervezetekről, akiktől a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekre 

vonatkozó azon kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni 

tájékoztatást lehet kérni: 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. 

Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Tel.: +36 17951400 

Fax: +36 17950716 

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Ügyfélszolgálat telefonszám: +36 17955010; 

Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 

 

 

Földművelésügyi Minisztérium 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Tel.: +36 17952000  

Fax: +36 17950200  

E-mail: info@fm.gov.hu 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium 

 

 

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 

1056 Budapest, Bástya u. 35. 

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 

Tel.: +36 13233600 

Fax: +36 13233602 

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.: +36 13233600 

Fax: +36 13233602 

   E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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Veszprém Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 

Főosztály 

Cím: 8200 Veszprém, Jókai Mór u. 3 - 5. 

Tel.: +36 88593221 

E-mail: vemkh.tarsadalombizt.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím: 8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

Tel.: +36 88424210 

Fax: +36 88550829 

E-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős 

Államtitkárság 

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  

Tel.: +36 17955478 

E-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 

 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 

Tel.: +36 17952975 

Zöldszám: +36 80203939 

Fax: +36 17950760 

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  

 

 

Foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 

Tel.: +36 14738166 

Fax: +36 14738164 

Email: sandor.czomba@ngm.gov.hu 

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal  

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36 14285100 

Fax: +36 14285382 

Kék szám: +36 40847442 

A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu 

internet-címen található 

 

https://www.google.hu/maps/place/Veszpr%C3%A9m+Megyei+Nyugd%C3%ADjbiztos%C3%ADt%C3%A1si+Igazgat%C3%B3s%C3%A1g/@47.0944408,17.9041545,20.13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcc1db7c5ff8c5229!8m2!3d47.0945327!4d17.9042622
mailto:vemkh.tarsadalombizt.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
https://www.google.hu/maps/place/J%C3%B3zsef+Attila+u.+36,+Veszpr%C3%A9m,+Pannon+Egyetem,+8200/@47.086381,17.9002028,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47699a6a8929517f:0x726f66cd542375a7
mailto:vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu
mailto:ebh@egyenlobanasmod.hu
http://www.egyenlobanasmod.hu/
mailto:sandor.czomba@ngm.gov.hu
http://www.nav.gov.hu/
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Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 

Tel.: +36 12249100 

Fax: +36 12249262 

A területileg illetékes felügyelőségek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

internet-címen található 

 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  

Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Tel.: +36 14761100 

Fax: +36 14761390 

Zöld szám: +36 80204264 

Honlap: www.antsz.hu 

A regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen 

található 

 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Levelezési cím:1590 Budapest, Pf. 95 

Tel.: +36 13012900 

Fax: +36 13012903 

Zöld szám: +36 80204258 

Honlap: www.mbfh.hu 

A területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internet-

címen található 

 

 

 

 

 

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
http://www.antsz.hu/
http://www.antsz.hu/
http://www.mbfh.hu/
http://www.mbfh.hu/
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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 

- 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 
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3.0. Az ajánlat visszavonása 

 

A Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az 

eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új 

ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 

 

 

4.0. Az ajánlat benyújtásával és bontással kapcsolatos információk 

 

Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik. Az ajánlatnak az 

ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A 

beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

 

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát 

követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok 

felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő 

számára hozzáférhetővé válnak. 

 

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti 

adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a 

tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére 

elérhetővé teszi. 

 

 

5.0. Előzetes vitarendezés: Az előzetes vitarendezési kérelem megküldése és az előzetes 

vitarendezés során a kommunikáció az EKR-ben történik, kivéve az EKR rendelet 2. § 

(2) bekezdése c) pontja szerinti esetet (a szerződés megkötését követően 

kezdeményezett előzetes vitarendezési eljárás). 

 

 

6.0. Iratbetekintés: A Kbt. szerinti iratbetekintést az ajánlatkérő az EKR-ben található 

dokumentumok tekintetében ajánlattevő képviselőjének személyes megjelenése útján 

biztosítja. 
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IV. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, 

NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 
 

Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét Ajánlatkérő 

elkészítette. Az iratjegyzék célja ajánlattevő munkájának megkönnyítése. 

Ajánlattevő sajátos jelentkezési helyzetére tekintettel előfordulhat, hogy egyéb 

nyilatkozatok/igazolások benyújtására is szükség lehet, ezért kérjük az ajánlat 

megfelelő összeállításához a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvényben foglaltakra fokozott figyelemmel lenni! 

 

Melléklet az 

Iratminták 

között 

Iratanyag megnevezése 

0. sz. iratminta Borító 

 

00. sz. iratminta Tartalomjegyzék 

 

  

EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozat(ok) 

 Felolvasólap 

 KKV minősítés (EKR regisztráció alkalmával rögzített információ, 

külön nem szükséges megadni) 

 Ajánlattevői nyilatkozat a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 

tekintetében  

 Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan  

 Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdése vonatkozásában  

 Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról  

 Nyilatkozat kizáró okokról 

 Ajánlattevő nyilatkozata üzleti titokról: Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának 

alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített 

elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles alkalmazni 

Adott esetben 

  

Az ajánlat részeként csatolandó egyéb nyilatkozatok / igazolások 

1. sz. iratminta Szakmai ajánlat 

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kiválasztása során szakmai 

ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

szempont értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál a 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében 

foglaltakat: 

 

A szakmai ajánlatban be kell mutatni a megajánlott, teljesítésbe 

bevonni kívánt legalább 1 fő műszaki szakembert, azaz meg kell adni 

az alábbi információkat:  

- A műszaki szakember neve; 

- Releváns iskolai végzettség; 

- Releváns szakmai tapasztalata (gyakorlati ideje) ÉV/HÓNAP 

bontásban; 
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(A szakmai tapasztalat (gyakorlati idő) vonatkozásában a szakmai 

ajánlatnak a szakmai gyakorlat idejét év, hónap megjelöléssel kell 

tartalmaznia. A szakmai gyakorlat igazolására megjelölt munkák 

időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedést az Ajánlatkérő 

nem veszi figyelembe, azaz ugyanazon időszak alatt megszerzett 

szakmai gyakorlat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati 

időként! 

- A jogviszony ismertetése, mely által a műszaki szakember részt vesz 

a teljesítésben. 

 

2. sz. iratminta Árazott költségvetések 

 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a 

közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy 

eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági 

szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, 

vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy 

adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a 

közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető 

meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a 

„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget 

az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete 

szerint kell igazolnia az ajánlatban. 

 

Abban az esetben, ha az ajánlattevő a kiadásra került árazatlan 

költségvetésben – a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, 

illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit 

vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, 

szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 

származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozással– 

meghatározott tétel(ek) helyett, azzal egyenértékű tétel(eke)t ajánl 

meg, ajánlattevő az ajánlatában csatolja az eredetileg kiadott 

költségvetést beárazottan (a tételek megváltoztatása nélkül), egyúttal 

csatoljon egy külön nyilatkozatot (Nyilatkozat Egyenértékű 

megajánlásokról) is, amelyben szakáganként, sorszám, illetve, 

tételszám, illetve tételmegnevezés feltüntetésével ismerteti, hogy mely 

egyenértékű gyártmányt, illetve mely egyenértékű típust ajánlja meg az 

ajánlattevő az árazott költségvetésben meghatározott mennyiségben. 

Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia az ajánlatban. 

 

  

 

 

 

 

3. sz. iratminta 

 

4. sz. iratminta 

 

Nyilatkozat alvállalkozókról: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 

Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján Ajánlattevőnek az ajánlatában meg 

kell jelölnie  

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat 

benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.  
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A nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!  

 

  

5. sz. iratminta Nyilatkozat a közös ajánlattételről 

Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell 

nevezni a közös ajánlattevő tagokat, illetve a közös ajánlattevők 

vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét. 

 

(adott esetben, amennyiben közös ajánlattételre kerül sor) 

 

 

 Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (közös ajánlattevők) 

jelentkezését is elfogadja. 

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi 

lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által 

gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint 

jogképes szervezet létrehozását. 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 115. § (4) 

bekezdésére, amely értelmében a hirdetmény nélküli eljárásban 

kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek 

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen 

nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy 

valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan 

gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek 

ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

 

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által 

cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, amely 

tartalmazza az alábbiakat: 

- a közös Ajánlatevők nevét 

- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során 

kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében 

hatályos jognyilatkozatot tehet; 

- az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön 

a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert 

teljesítést követően a kifizetés megtörténhet; 

- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy 

egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez 

szükséges munkák megvalósításáért; 

- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, 

teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ 

felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől 

 

A szerződő tagok személye az eljárás ideje alatt nem változhat. 

 



32 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az EKR-ben elektronikus 

űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők 

képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 

A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott 

gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak 

és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, 

adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok 

megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők 

Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 

 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § 

(2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A 

meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös 

ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott 

eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő 

nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők 

képviseletében eljárhat. 

 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ban 

foglaltakra! 

(közös ajánlattétel esetén) 

 

  

 Képviseleti jogosultság igazolása: Az ajánlatot cégszerűen aláíró 

személy(ek) aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 

bekezdés szerinti aláírás-mintája (egyszerű másolatban) 

 

 Képviseleti jogosultság igazolása: Az ajánlatban cégszerűen 

nyilatkozó alvállalkozó aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. 

törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája (egyszerű 

másolatban) 

 

6. sz. iratminta Meghatalmazás: Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban 

szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy a képviseletre jogosult 

személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt 

meghatalmazást is kell csatolni. 

 

 Amennyiben az ajánlattevő természetes személynek (ide értve az 

egyéni vállalkozót is) minősül, az ajánlattevő olyan ügyvéd által 

ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentuma, amelyen 

szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat 

alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt 

nyilatkozatot aláíró jogosultsága 

 Amennyiben az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó 

természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) minősül, 

az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó olyan ügyvéd által 

ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentuma, amelyen 

szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat 
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alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt 

nyilatkozatot aláíró jogosultsága 

 Amennyiben a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált 

változásbejegyzés van folyamatban, Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel 

esetén valamennyi ajánlattevőnek) a folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás esetében a közbeszerzési eljárásokban az 

alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 13. §. szerint csatolni kell az ajánlatban a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

 Jogutódlás: Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban – átalakulásra 

hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a 

jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratok egyszerű 

másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződés, átalakulási 

cégiratok 

(adott esetben) 

 Jogutódlás: Amennyiben az alvállalkozó az ajánlatban – átalakulásra 

hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a 

jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratok egyszerű 

másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződés, átalakulási 

cégiratok 

(adott esetben) 
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KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁNAK IGAZOLÁS 

 A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri 

Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, 

amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő 

korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton 

már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek 

nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott 

igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő 

attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott 

igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó 

igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi 

igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési 

eljárásban való felhasználás céljára állították ki (424/2017. (XII. 

19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés). 

  

7. sz. iratminta Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell 

benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok 

hatálya alá. 

 

A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai 

közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az 

ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) 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 és az alkalmasság 

igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes 

európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 

valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

 

 

 

8. sz. iratminta 

A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ 

(2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság 

igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az 

ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett 

gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban 

előírt kizáró okok. 

 

 

 

9. sz. iratminta 

A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban 

nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország 

jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában 

meghatározott kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások 

felelnek meg, és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve 

arról, ha valamely, a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m)és q) pontjában 

foglalt kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország 

jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy 

igazolást. 

 A kizáró okok hiányára vonatkozó (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
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17. § (1) bekezdés) egyszerű nyilatkozat vonatkozásában ajánlatkérő 

felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) 

bekezdésében foglaltakra. 

 A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével 

(adott esetben). 
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10. sz. iratminta Ajánlattevő nyilatkozata, miszerint vállalja, hogy  

- az Ajánlatkérővel történő kapcsolattartása során előnyben részesíti az 

elektronikus kapcsolattartást, az újrahasznosított papír és a kétoldalú 

nyomtatás használatát, valamint 

- a beruházás megvalósítása során a beszerzéseinél lehetőség szerint 

előnyben részesíti a környezetvédelmi szempontból előnyösebb 

termékeket, eszközöket, tevékenysége során megőrzi a természetes 

térszerkezetet, tevékenységének eredményével hozzájárul a 

tájképi/településképi/természeti/kulturális/építészeti érték vagy 

értékek, illetőleg a jó környezet- és egészség állapot megőrzéséhez, 

továbbá 

- figyelembe fogja venni az anyag- és energiatakarékossági 

szempontokat, valamint a természeti károk és egyéb károk okozásának 

elkerülése érdekében minden tőle telhetőt meg fog tenni. 

 

10. sz. iratminta Ajánlattevő nyilatkozata, melyben vállalja azon feltételt, miszerint a 

nyertes Ajánlattevővel szembeni további elvárás, hogy a kivitelezés 

folyamán szem előtt tartandó cél a helytakarékosság, a felvonulási 

terület minimalizálása, a környezetterhelés (zaj, por, elhagyott 

hulladék) megelőzése, elkerülve ezáltal a súlyos és maradandó 

károkozást. 

 

12. sz. iratminta Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó 

szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége 

esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő 

felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. 

 

13. sz. iratminta Regisztrációs lap 

 

 

 

 

14. sz. iratminta 

Nyilatkozat felelős fordításról (adott esetben) 

Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, 

joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. 

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, 

nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, 

úgy az Ajánlatkérő előírja a nem magyar nyelvű dokumentummal 

együtt annak magyar nyelvű fordításának benyújtását. Ajánlatkérő az 

Ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. Felelős fordítás alatt az 

Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő 

képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben 

megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért 

az Ajánlattevő a felelős. A magyar nyelvű dokumentum az irányadó.  

Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült 

iratokat, nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. 

§ (2) bekezdésében foglaltakra. 
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V. ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI 

 

 

1.0. Az ajánlatok értékelésének menete: 

 

1.1. Az ajánlatok formai és adminisztratív kiértékelését Ajánlatkérő Bírálóbizottsága végzi.  

 

1.2. Az Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel a Kbt. 71. §-ában 

foglaltak szerint teljes körben hiánypótlásra lehetőséget biztosít, továbbá az 

ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások 

tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. 

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az Ajánlatkérő 

egyidejűleg, közvetlenül, írásban küldi meg az összes ajánlattevő számára, megjelölve 

a határidőt, továbbá ajánlatonként a pótlandó hiányokat. 

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás 

nyújtására ajánlatkérő által a felszólításban, illetve értesítésben megjelölt határidő van 

folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő 

nem hívta fel hiánypótlásra. 

A hiánypótlási felhívás kiküldését követően az Ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel 

el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlel. A korábban 

megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, de önkéntes 

hiánypótlás az ezzel nem érintett körben ekkor is teljesíthető. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak 

alapján nem rendel el az ajánlatkérő újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a 

hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági 

szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges 

az újabb hiánypótlás. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (8)-(9) bekezdéseiben foglaltakra! 

 

1.3. Számítási hiba javításával kapcsolatos rendelkezések 

 Számítási hiba javítása tekintetében a Kbt. 71. § (11) bekezdése irányadó, azzal az 

eltéréssel, hogy ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát 

észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott 

érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba 

javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés 

tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve 

kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható 

számításon alapuló – adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt 

határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 

 

1.4. Amennyiben az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel 

aránytalanul alacsony árat vagy egyéb aránytalan vállalást tartalmaz, Ajánlatkérő az 

ajánlatok étékelése során a Kbt. 72.§-ban foglaltak szerint jár el. 

 

1.5. Az Ajánlatkérő részéről az ajánlatok vizsgálata és értékelése során az ajánlatokkal 

kapcsolatban esetleg felmerült, s írásban feltett kérdéseit a címzett ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője útján köteles megválaszolni. (Amennyiben a 

válaszlevelet az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása 

alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást 
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szintén csatolni kell a hiánypótláshoz, feltéve, hogy a meghatalmazás nem szerepel az 

ajánlatban.) Amennyiben az ajánlattevő nem tesz eleget válaszadási, illetőleg 

indokolási kötelezettségének, az Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 

pontja szerinti érvénytelenné nyilvánítja. Mindez nem érinti azt a tényt, hogy az 

Ajánlatkérő más okból is érvénytelenné nyilváníthassa az ajánlatot, így pl. nem fogadja 

el az írásos indokolásban foglaltakat. 

 

1.6. Ajánlatkérő az érvénytelennek nyilvánított ajánlatot nem veszi figyelembe a végső 

sorrend megállapításakor. 

A Kbt. 73.§ (1)-(2), (4)-(6) bekezdésében foglalt esetekben Ajánlatkérő az adott 

ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 

 

1.7. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy alvállalkozót, vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet a Kbt. 74.§ (1) bekezdésében 

foglaltakat figyelembe véve. 

 

1.8. Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból az ajánlattevőt a Kbt. 74.§ (2) bekezdésében 

foglaltakat alapján. 
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2.0. Ajánlatkérő csak az érvényesnek minősített ajánlatokat értékeli.  

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja alapján 

értékeli. 

 

 

2.1. Ajánlatok értékelése: 

 

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb 

ár-érték arány szempont alapján bírálja el. 

 

Értékelési szempont/alszempont Súlyszám Értékelési módszer 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 70 fordított arányosítás  

2. Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében 

részt vevő szakember magasépítési beruházás 

területen szerzett szakmai tapasztalata 

hónapokban megadva (egész hónapban 

megadva, minimum 0, maximum 36 hónap)  

20 egyenes arányosítás 

3. Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki 

átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól 

kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási 

időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap)  

5 egyenes arányosítás 

4. Hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő)  

5 egyenes arányosítás 
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Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0 pont, 

felső határa 100 pont, amely minden részszempont esetében azonos. 

 

 

1. rész-szempont: Nettó vállalkozási díj (Ft) 

A nettó vállalkozási díjat forintban kell megadni. 

Ajánlatkérő számára az egyösszegű nettó vállalkozási díjat (Ft) illetően a legalacsonyabb érték 

a legkedvezőbb.  

 

Az 1. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti 

tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési 

pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb 

tartalmi elemhez viszonyított fordított arányosság szerint kerül megállapításra. 

 

Az 1. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú 

melléklet A fejezet 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított 

arányosítás" módszere:  

 

                                             P = Alegkedvezőbb/ Avizsgált * (Pmax –Pmin) + Pmin  

ahol: 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (100 pont) 

Pmin:  a pontskála alsó határa (0 pont) 

Alegkedvezőbb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  

 

 

2. rész-szempont: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember 

magasépítési beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva 

(egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap). 

 

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kiválasztása során szakmai ajánlatot kér be, amelyet a 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont értékelésére alkalmas részszempontok szerint 

vizsgál a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat: 

 

A szakmai ajánlatban be kell mutatni a megajánlott, teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő 

műszaki szakembert, azaz meg kell adni az alábbi információkat:  

- A műszaki szakember neve; 

- Releváns iskolai végzettség; 

- Releváns szakmai tapasztalata (gyakorlati ideje) ÉV/HÓNAP bontásban; 

(A szakmai tapasztalat (gyakorlati idő) vonatkozásában a szakmai ajánlatnak a szakmai 

gyakorlat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia. A szakmai gyakorlat igazolására 

megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedést az Ajánlatkérő nem 

veszi figyelembe, azaz ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai gyakorlat nem 

minősíthető többszörös szakmai gyakorlati időként! 

- A jogviszony ismertetése, mely által a műszaki szakember részt vesz a teljesítésben. 
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Ajánlatkérő a szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítési beruházás területen 

szerzett szakmai tapasztalatát hónapokban (egész hónapban) megadva értékeli, melynek 

mértéke maximum 36 hónap. Ajánlatkérő számára a 2. értékelési szempontot illetően a 

legmagasabb érték a legkedvezőbb.  

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a következőket írja elő: 

Ajánlatkérő a 36 hónapot elérő, illetve meghaladó mértékű megajánlásokra a ponthatár felső 

értékével egyező pontszámot ad. 

 

Ajánlattevőknek egész hónapokat kell megadniuk, tört értéket ajánlatkérő nem vesz 

figyelembe. A tört értéket tartalmazó ajánlat érvénytelen. 

 

Több szakember megajánlása esetén az ajánlatban elsőként bemutatásra kerülő szakembert 

veszi figyelembe az Ajánlatkérő az értékelés során. 

 

A 2. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti 

tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési 

pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb 

tartalmi elemhez viszonyított egyenes arányosság szerint kerül megállapításra. 

 

A 2. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú 

melléklet A fejezet 1. pont bb) alpont szerinti relatív értékelési módszer, az "egyenes 

arányosítás" módszere:  

 

                                             P = Avizsgált / Alegkedvezőbb * (Pmax –Pmin) + Pmin  

ahol: 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (100 pont) 

Pmin:  a pontskála alsó határa (0 pont) 

Alegkedvezőbb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

3. rész-szempont: Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, 

minimum 0, maximum 24 hónap). 

 

Ajánlatkérő a kötelező 12 hónap feletti megajánlásokat értékeli, melynek mértéke maximum 

24 hónap. Ajánlatkérő számára a vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárását követő naptól kezdődően értékelési szempontot illetően a legmagasabb érték 

a legkedvezőbb.  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a következőket írja elő: 

Ajánlatkérő a 12 hónap kötelező jótállási időn felül a 24 hónapot elérő, illetve meghaladó 

mértékű megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad. 
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Felolvasólapon a 12 hónap kötelező jótállási időn 

felüli időtartamot kell feltüntetni! 

 

Ajánlattevőknek egész hónapokat kell megadniuk, tört értéket ajánlatkérő nem vesz 

figyelembe. A tört értéket tartalmazó ajánlat érvénytelen. 

 

A 3. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti 

tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési 

pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb 

tartalmi elemhez viszonyított egyenes arányosság szerint kerül megállapításra. 

 

A 3. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú 

melléklet A fejezet 1. pont bb) alpont szerinti relatív értékelési módszer, az "egyenes 

arányosítás" módszere:  

 

 

                                             P = Avizsgált / Alegkedvezőbb * (Pmax –Pmin) + Pmin  

ahol: 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (100 pont) 

Pmin:  a pontskála alsó határa (0 pont) 

Alegkedvezőbb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

4. rész-szempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, 

maximum 5 fő). 

 

Ajánlatkérő jelen értékelési szempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy ajánlattevő vállalja-

e, és ha igen, akkor hány fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását a szerződés 

teljesítés időtartamának legalább fele során. Az ajánlat akkor a legkedvezőbb, ha ajánlattevő 

legalább 5 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását vállalja a szerződés teljesítésének 

időpontjára. 

Ajánlatkérő hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti fogalmat érti az alábbiak 

szerint: 

Hátrányos helyzetű munkavállaló, aki 

a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban, vagy 

b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy 

c) 50 éven felüli személy, vagy 

d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy 

e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal 

nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző 

átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy 
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f) egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai 

tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei 

egy biztos munkahelyen. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalókat a 

megajánlott létszámban a szerződés teljesítésének időtartamának legalább felében kötelező 

alkalmaznia Vállalkozónak. A folytonosság azonban nem feltétel. 

 

A Felolvasólapon ezen értékelési részszempont vonatkozásában azt szükséges feltüntetni, 

hogy hány fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását vállalja a szerződés teljesítése 

során. 

 

Ajánlatkérő számára a 4. értékelési szempontot illetően a legmagasabb érték a legkedvezőbb. 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a következőket írja elő: 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb 

szintje 5 fő, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb megajánlásokra a ponthatár felső 

értékével egyező pontszámot ad. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során ezen vállalást 

Vállalkozónak jegyzőkönyvvel igazolnia kell. A vállalás be nem tartása súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

A 4. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti 

tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési 

pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb 

tartalmi elemhez viszonyított egyenes arányosság szerint kerül megállapításra. 

 

A 4. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú 

melléklet A fejezet 1. pont bb) alpont szerinti relatív értékelési módszer, az "egyenes 

arányosítás" módszere:  

 

                                             P = Avizsgált / Alegkedvezőbb * (Pmax –Pmin) + Pmin  

ahol: 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (100 pont) 

Pmin:  a pontskála alsó határa (0 pont) 

Alegkedvezőbb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

A pontozás mindegyik rész-szempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik. 

 

A rész-szempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a rész-szempont eljárást megindító 

felhívásban meghatározott súlyszámával, és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek 

összesítésre. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a 

legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz. 
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3.0. Értesítés az Ajánlatkérő döntéséről: 

 

3.1. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától van 

kötve. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidőtől számított 

hatvan nap. 

 

Az ajánlati kötöttség a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint érvényesül. 

 

Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 

felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további 

fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az 

ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az 

ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell 

tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. 

Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség 

lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során 

ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 

 

3.2. Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79. § (1) - (2) bekezdése 

szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről. 

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. 

 

3.3. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 

meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő 

az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a 3.2. pont szerinti tájékoztatást az írásbeli 

összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, az EKR-en keresztül történő 

megküldésével teljesíti. 

 

3.4. Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegezést a 3.1. pontban 

meghatározott határidőn belül küldi meg az ajánlattevők számára. 

 

3.5. A nyertes ajánlattevő és – adott esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett 

ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek 

az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított hatvan nappal 

meghosszabbodik. 

 

3.6. Amennyiben ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelöli a 

második legkedvezőbb ajánlattevőt, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetekben vele 

köt szerződést. 

 

3.7. A Kbt. 75.§-ában meghatározott esetekben Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek 

nyilvánítja. 
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Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) 

bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan 

jogsértést eredményez, amely a Kbt-ben meghatározott alapelvek érvényesülését 

biztosító módon nem orvosolható (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (6) 

bekezdése). 

 

3.8. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján felhívja a figyelmet arra, 

hogy jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza, 

azaz az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az 

ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. 

 

3.9. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az 

országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

3.10. A szerződéskötés időpontja: 

 A szerződéskötés tervezett időpontja: a Kbt. 131. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, 

figyelembe véve a Kbt. 131.§ (8) bekezdésében foglaltakat. 
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VI. SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

Külön melléklet (03Szerződéstervezet.pdf) tartalmazza 
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VII. IRATMINTÁK 

 
A MELLÉKELT IRATMINTÁK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK. AZOK 

VÁLTOZATLAN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA AZ 

AJÁNLATTÉTEL SORÁN AJÁNLOTT, DE NEM KÖTELEZŐ! A MELLÉKELT 

IRATMINTÁK FELHASZNÁLÁSÁT MEGELŐZŐEN KÉRJÜK, HOGY AZOK 

TARTALMÁT A MINDENKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI 

ELŐÍRÁSOKKAL EGYEZTETNI SZÍVESKEDJENEK. ENNEK 

ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ HIÁNYOSSÁGOKÉRT, VAGY EGYÉB 

HIBÁKÉRT A FELELŐSSÉG TELJES MÉRTÉKBEN AZ AJÁNLATTEVŐT 

TERHELI! A FENTIEKRE TEKINTETTEL AJÁNLATKÉRŐ A MELLÉKELT 

IRATMINTÁK FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ ESETLEGES ÉRVÉNYTELEN 

AJÁNLATTÉTEL VONATKOZÁSÁBAN TELJES FELELŐSSÉGÉT KIZÁRJA! 

KÉRJÜK A FENTIEK SZÍVES TUDOMÁSUL VÉTELÉT! 
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VIII. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a 

nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a 

„05Műszaki leírás” fejezet tartalmazza. 

 

 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 

bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott 

gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő 

termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, 

tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő 

hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását 

szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni 

kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete 

szerint kell igazolnia az ajánlatban. 

 

Abban az esetben, ha az ajánlattevő a kiadásra került árazatlan költségvetésben – a 

meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott 

gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, 

szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási 

folyamatra történő hivatkozással– meghatározott tétel(ek) helyett, azzal egyenértékű 

tétel(eke)t ajánl meg, ajánlattevő az ajánlatában csatolja az eredetileg kiadott költségvetést 

beárazottan (a tételek megváltoztatása nélkül), egyúttal csatoljon egy külön nyilatkozatot 

(Nyilatkozat Egyenértékű megajánlásokról) is, amelyben szakáganként, sorszám, illetve, 

tételszám, illetve tételmegnevezés feltüntetésével ismerteti, hogy mely egyenértékű 

gyártmányt, illetve mely egyenértékű típust ajánlja meg az ajánlattevő az árazott 

költségvetésben meghatározott mennyiségben. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell 

igazolnia az ajánlatban. 

 


