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I. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSHOZ 

 

Kerepes Város Önkormányzata „Kerepes, Meseliget Óvoda felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

Az Ajánlatkérő neve, elérhetőségei: 

 

Kerepes Város Önkormányzata 

Székhely: 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. 

Telefon: +36 20 559 8926 

Telefax: - 

Honlap: http://www.kerepes.hu 

Kapcsolattartó: Fülöp Anna  

E-mail: muszak1@kerepes.hu 

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99420437 

 

 

1. Az eljárás általános feltételei 

 

1.1. Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás (a továbbiakban: „Felhívás”) 

I.1 pontjában meghatározott szervezet (a továbbiakban: „Ajánlatkérő”). 

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: EKR 

rendelet) foglaltaknak megfelelően az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban: EKR) 

keresztül bonyolítja, az Ajánlatkérő és az ajánlattevők (gazdasági szereplők) között a közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos írásbeli kommunikáció az EKR-en keresztül történik. 

 

1.2. Az EKR-ben történő regisztrációval, az EKR használatával és az EKR-ben adatok/információk 

rögzítésével, illetőleg az EKR rendszer működésével kapcsolatos kérdésekkel a gazdasági szereplők az 

EKR üzemeltetőjét, a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t az 

alábbi elérhetőségeken kereshetik:  

Ügyfélszolgálati e-mail-cím: helpdesk@nekszt.hu 

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36/1-465-8899 (hétfő – péntek, és egyéb munkanapokon 8:00-16:00) 

Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/ 

EKR-weboldal: https://ekr.gov.hu 

 

1.3. A közbeszerzési eljárás fajtája a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 

Kbt.) Harmadik része szerinti, uniós értékhatár alatti nyílt eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján. 

 

1.4.  Az eljárásban kizárólag az EKR-ben regisztrált gazdasági szereplő vehet részt és tehet ajánlatot az 

EKR-en keresztül. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során keletkezett közbeszerzési 

dokumentumokhoz a gazdasági szereplők részére elektronikus úton, az EKR-en keresztül, korlátlanul, 

teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen biztosít hozzáférést a jelen közbeszerzési eljárás adatlapján 

keresztül. 

 

1.5.  Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint ezen 

közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban együtt: 

„Közbeszerzési dokumentumok”) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját 

szerződéses feltételeinek érvényesítéséről. 

 

1.6.  Ajánlatkérő rögzíti, hogy mind a Felhívás, mind a Közbeszerzési dokumentumok vonatkozásában a 

Kbt. rendelkezései az irányadóak. A teljesítésnek teljes mértékben meg kell felelnie az eljárást 
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megindító felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban megadott előírásoknak. Az ajánlattevő 

kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Közbeszerzési dokumentumokban megadott 

összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. 

 

1.7.  Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen dokumentum nem mindenben ismétli meg a 

Felhívásban foglaltakat, a Közbeszerzési dokumentumok a Felhívással együtt kezelendők. Az 

ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a Közbeszerzési dokumentumokat és 

minden kiegészítést, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra. Az ajánlattevők 

feladata továbbá, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és 

kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy 

jellemzőit. 

 

1.8.  Ajánlatkérő tárgyi Közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattétel elősegítése érdekében készítette. Az 

ajánlattevőknek a Közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell 

kezelniük. Sem a Közbeszerzési dokumentumokat, sem azok részeit, vagy másolatait nem lehet másra 

felhasználni, mint ajánlattételre. 

 

  

2. Kiegészítő tájékoztatás 

 

2.1. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő 

ajánlattétel érdekében – a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az EKR-en 

keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. 

 

2.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el. Ajánlatkérő valamennyi  

érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az EKR rendszeren keresztül, illetve a 

választ hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben. Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági 

szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődést jelző gazdasági szereplőnek azt kell 

tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 

 

2.3. Ajánlatkérő kifejezetten tájékoztatja az eljárásban résztvevő ajánlattevőket és az eljárás iránt 

érdeklődőket arról, hogy az EKR-ben történő regisztrációval, az EKR használatával és az EKR-ben 

adatok/információk rögzítésével, illetőleg az EKR rendszer működésével kapcsolatos kérdések nem 

tartoznak a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérdés körébe. 

 

2.4. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során sem konzultációt, sem helyszíni bejárást [Kbt. 56. § (6)-(7) 

bekezdés] nem tart.  

 

 

3. Ajánlattétel költségei 

 

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt 

terheli. 

 

 

4. Ajánlati kötöttség 

 

Az ajánlattevő a Felhívás IV.2.4. pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához, 

figyelembe véve a Kbt. ajánlati kötöttséggel kapcsolatos egyéb rendelkezéseit is. 

 

 

5. Több változatú (alternatív) ajánlat, részajánlat  

 

Jelen közbeszerzési eljárás során sem alternatív, többváltozatú ajánlat, sem részajánlat nem tehető. 
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Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a 

beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a 

közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Ennek alapján az Ajánlatkérő nem biztosít 

részajánlat-tételi lehetőséget, mivel a beszerzés tárgyának jellege (a beszerzés tárgya egy adott építési 

helyszínen történő kivitelezési munkák elvégzése) nem teszi azt lehetővé, negatívan hatna a 

szerződéshez kapcsolódó körülmények, így a szerződés teljesítésének körülményeire (a szerződést 

biztosító mellékkötelezettségek, a kivitelezés minősége, megvalósíthatósága), azaz gazdasági, minőségi 

és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve észszerűtlen lenne a részajánlat-

tétel lehetőségének biztosítása. 

Összegezve, a szerződés tárgya műszakilag teljes mértékben összefüggő, részekre nem bontható 

kivitelezési tevékenység, a munkafolyamatok összetettsége, egymásra épülése nem teszi lehetővé a 

részekre bontást illetve a részteljesítések műszaki eredményességét. 

 

 

6. Közös ajánlattétel 

 

6.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell 

eljárni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (Kbt. 35. § (3) bekezdése).  

 

6.2. Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevői együttműködési megállapodást (konzorciumi szerződés), 

mely tartalmazza a közös ajánlattevők egyértelmű, korlátlan és egyetemleges felelősségvállalásról szóló 

nyilatkozatát, a közös ajánlattevők közötti hatáskörök, feladatok megosztásának leírását, a vállalt 

teljesítések arányának meghatározását, a számlázás rendjét, valamely tagot a jelen közbeszerzési 

eljárásban való képviseletre teljes jogkörrel feljogosító meghatalmazást. 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 vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. 

 

 Az EKR Kr. 13. § (2)-(3) bekezdésének lényeges előírásai:  

 

(2) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy 

részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek 

képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést 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. 

 

(3) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi 

jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A 

meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 

képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton 

teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 

képviseletében eljárhat. 

 

6.3.  Ajánlatkérő gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös 

ajánlattevők vonatkozásában. 

 
 

7. Üzleti titok 

 

7.1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban 
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elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  

 

7.2. Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a  

Kbt. 44. § tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az üzleti titkot tartalmazó, 

elkülönített irathoz indoklást kötelesek csatolni a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján. 

 

7.3.  Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik személyek 

(különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az 

üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok 

tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is. 

 

A gazdasági szereplőnek az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az 

EKR-ben erre szolgáló funkciót kell alkalmaznia. 

 

 

8. Az ajánlatok benyújtása  

 

8.1. Ajánlattevőnek ajánlatát az EKR-en keresztül a közbeszerzési dokumentumokban szereplő információk, 

Ajánlatkérői elvárások és feltételek figyelembevételével kell elkészítenie. Az ajánlat részeként a jelen 

közbeszerzési dokumentumokban felsorolt nyilatkozatokat, űrlapokat és dokumentumokat kell az EKR-

en keresztül az Ajánlatkérő részére benyújtani. 

 

8.2. Ajánlattevő az alábbi nyilatkozatokat az EKR rendszerben létrehozott űrlapok kitöltésével köteles 

benyújtani: 

a) Felolvasólap 

b) Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pont szerinti nyilatkozat, 

c) Nyilatkozat a kizáró okokról, 

d) Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, 

e) Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján 

f) Nyilatkozat változásbejegyzés vonatkozásában. 

 

Az ajánlatban benyújtandó egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban ajánlatkérő nyilatkozatmintákat bocsát 

ajánlattevők rendelkezésére, melyeket ajánlattevőknek jelen dokumentum mellékleteiben megadott 

formában kell benyújtaniuk az EKR-ben.  

 

8.3. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részeként – nem űrlapként – csatolt dokumentumok az alábbi 

fájlformátumúak lehetnek: 

- (cégszerűen) aláírt (szkennelt vagy egyszerű elektronikus másolat) dokumentumok esetében: .pdf 

- szerkeszthető dokumentumok esetében: .doc, .docx, .xls, .xlsx 

 

Az elektronikus csatolmányként benyújtásra kerülő dokumentumokat tartalmazó fájlok megengedett 

maximális mérete file-onként 25 MB (megabájt). 

 

Az EKR Kr. 10. §-ának lényeges előírásai:  

 

(1) 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 

– a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. 
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(2) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 

megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az 

ajánlat vagy részvételi jelentkezés 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 vagy részvételi jelentkezésben, és az 

ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 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. 

 

(3) 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.  

 

8.4.  Ajánlatkérő a csatolandó dokumentumok kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) és i) 

pontjaira. 

 

 Az ajánlat benyújtása az EKR felületén [https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap] keresztül történik. 

 

8.5.  Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatnak az ajánlattételi határidő 

lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást 

küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő 

időpont. 

 

8.6.  Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében gazdasági szereplő képviselőjének kell 

tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges 

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

alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 

 

8.7.  Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a jelentkezést 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. 

 

9. Az ajánlatok összeállítása 

 

9.1. Az ajánlatot az alábbiakban felsorolt pontok szerint kell összeállítani. 

9.2. Ajánlattevőknek az alábbi ellenőrző lista ad támpontot a csatolandó dokumentumokkal, igazolásokkal, 

nyilatkozatokkal kapcsolatban. Az ajánlattevők a táblázat használatával tudják ellenőrizni a csatolt 

dokumentumok meglétét. Az egyes dokumentumok tartalmával kapcsolatos előírásokat Ajánlatkérő a 

táblázatokat követően a 9.6. és 9.7. pontban foglalja össze.  

9.3. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban Ajánlatkérő nyilatkozatmintákat állított 

össze az EKR által biztosított elektronikus űrlapokon túl. Ajánlatkérők számára ezen minták 

alkalmazása ajánlott, de nem kötelező. Amennyiben ajánlattevő más dokumentum mintákat kíván 

alkalmazni, annak adattartalmának teljességéért, az előírásoknak való megfelelőségéért ajánlattevő 

tartozik felelősséggel. 

 

https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
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9.4. Az ajánlat részeként benyújtandó iratjegyzék:  

 

 Dokumentum megnevezése Megjegyzés, dokumentum benyújtásának 
módja 

1. Felolvasó lap EKR elektronikus űrlap 

2. Információs adatlap ajánlattevő adatairól Egyedileg csatolandó (.pdf kiterjesztés) 
Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott 
nyilatkozatminta alapján (1.sz. melléklet) 

3. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti 
nyilatkozat 

EKR elektronikus űrlap 

4. Közös ajánlattevői megállapodás (adott 
esetben) 

Ajánlattevő saját dokumentuma, szkennelt 
formában csatolandó (.pdf kiterjesztés) 

5. 
Aláírási címpéldány/aláírási minta 

Ajánlattevő saját dokumentuma, szkennelt 
formában csatolandó (.pdf kiterjesztés) 

6. 
Meghatalmazás (adott esetben) 

Ajánlattevő saját dokumentuma, szkennelt 
formában csatolandó (.pdf kiterjesztés) 

7. 
Nyilatkozat az alvállalkozókról a Kbt. 66. § 

(6) bekezdése alapján 

Egyedileg csatolandó (.pdf kiterjesztés) 
Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott 
nyilatkozatminta alapján (2.sz. melléklet) 

8. A Kbt. 65. § (7) bekezdésével kapcsolatos 
iratok (adott esetben) 

Egyedileg csatolandó (.pdf kiterjesztés) 
Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott 
nyilatkozatminta alapján (3.sz. melléklet) 

valamint Ajánlattevő saját dokumentuma, 
szkennelt formában csatolandó (.pdf kiterjesztés) 

9. Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró 
okokról 

Egyedileg csatolandó (.pdf kiterjesztés) 
Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott 
minta alapján (4.sz. melléklet) 

10. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) vonatkozásában 

EKR elektronikus űrlap 

11. Nyilatkozat a műszaki és szakmai 
alkalmassági követelmények teljesüléséről 

Egyedileg csatolandó (.pdf kiterjesztés) 
Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott 
minta alapján (5.sz. melléklet) 

12. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az 
alkalmassági minimumkövetelmény 
tekintetében bemutatott MV-É vagy azzal 
egyenértékű szakember felhívás III.1.3. 
pontjában előírt jogosultság megszerzéséhez 
szükséges gyakorlati időn felüli többlet 
szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajza 

Egyedileg csatolandó (.pdf kiterjesztés) 
Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott 
minta alapján (6.sz. melléklet) 

13. Nyilatkozat a változásbejegyzési eljárásról EKR elektronikus űrlap 

Adott esetben: 

változásbejegyzési kérelem, digitális tértivevény 
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– Ajánlattevő saját dokumentuma, szkennelt 
formában csatolandó (.pdf kiterjesztés) 

14. Nyilatkozta a felelősségbiztosításról Egyedileg csatolandó (.pdf kiterjesztés) 
Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott 
minta alapján (7.sz. melléklet) 

15. Nyilatkozat egyenértékűséggel kapcsolatban Egyedileg csatolandó (.pdf kiterjesztés) 
Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott 
minta alapján (8.sz. melléklet) 

Adott esetben: 

az egyenértékűséget igazoló dokumentumok 
megnevezése és benyújtása 

– Ajánlattevő saját dokumentuma, szkennelt 
formában csatolandó (.pdf kiterjesztés) 

16. Nyilatkozat a felelős fordításról (adott 
esetben) 

Egyedileg csatolandó (.pdf kiterjesztés) 
Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott 
minta alapján (9.sz. melléklet) 

17. Nyilatkozat biztosíték nyújtásáról 

 

Egyedileg csatolandó (.pdf kiterjesztés) 
Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott 
minta alapján (10.sz. melléklet) 

18. Árazott költségvetés (.xls formátumban is) Egyedileg csatolandó (.pdf és .xls kiterjesztés) 
Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott 
árazatlan költségvetések alapján 

19. Nyilatkozat a kizáró okokról  EKR elektronikus űrlap 

20. Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése 
alapján 

EKR elektronikus űrlap 

21. Egyéb – a felhívás, közbeszerzési 
dokumentumok alapján szükséges – 
dokumentumok 

 

 

9.5. A Kbt. 69. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti felhívást követően kizárólag a legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevő által beadandó nyilatkozatok, igazolások: 

 

 Dokumentum megnevezése Megjegyzés 

 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az 
alkalmassági minimumkövetelmény 
tekintetében bemutatott MV-É vagy azzal 
egyenértékű szakember megnevezése   

- az MV-É kategóriájú felelős 
műszaki vezetői jogosultságot 
igazoló kamarai nyilvántartási szám 
és a jogosultságot nyilvántartó 
kamarai honlap pontos 
elérhetőségének megadásával  

vagy  

- ha nem rendelkezik MV-É 
kategóriájú felelős műszaki vezetői 

Egyedileg csatolandó (.pdf kiterjesztés) 
Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott 
nyilatkozatminta alapján (11.sz. melléklet) 

 

 

 

 

 

Adott esetben: 

az előírt képzettséget igazoló dokumentum (.pdf 
kiterjesztés) 
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jogosultsággal, akkor az előírt 
képzettséget igazoló dokumentum. 
Egyenértékű képzettség esetében az 
egyenértékűséget igazoló 
dokumentum benyújtása szükséges. 

 

egyenértékűséget igazoló dokumentum (.pdf 
kiterjesztés) 

 

 

 

Kérjük a Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy amennyiben megoldható, az EKR-en kívűli nyilatkozataikat 
tartalmazó ajánlataikat egy (1) pdf-be szkennelve töltsék fel az elektronikus rendszerbe és ne 
nyilatkozatonként külön-külön pdf-eket csatoljanak fel az ajánlat részeként. Az árazott költségvetést 
továbbá excel formátumban is szükséges csatolni! 

 

9.6. Az ajánlat részeként benyújtandó egyes dokumentumok tartalmával kapcsolatos előírások: 

9.6.1. Felolvasólap 

Az Ajánlattevőnek – a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján - ajánlatához csatolnia kell a megfelelően kitöltött 

és az EKR-en keresztül aláírt felolvasólapot. Ajánlatkérő a felolvasólap mintáját EKR-es elektronikus 

űrlapként hozta létre és bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. Közös ajánlattétel esetén ezt a 

dokumentumot a közös ajánlattevői megállapodásban rögzített képviseleti mód alapján a közös 

ajánlattevők nevében kell csatolni! 

 

9.6.2. Adatlap 

Az Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a jelen dokumentáció 1.sz. melléklete szerinti kitöltött 

információs adatlapot. Közös ajánlattétel esetén ezt a dokumentumot az ajánlattevőknek külön-külön kell 

csatolniuk! 

 

9.6.3. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat  

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát 

az ajánlattételi felhívás, dokumentáció, valamint a szerződéses feltételek elfogadásáról, a szerződés 

megkötéséről és teljesítéséről és a kért ellenszolgáltatásról.  

Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat mintáját EKR-es elektronikus űrlapként 

bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. Közös ajánlattétel esetén ezt a dokumentumot a közös 

ajánlattevői megállapodásban rögzített képviseleti mód alapján a közös ajánlattevők nevében kell 

csatolni!  

 

9.6.4. Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) 

Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevői együttműködési 

megállapodást (konzorciumi szerződés), amely legalább az alábbiakat tartalmazza:  

- a közös ajánlattevők egyértelmű, korlátlan és egyetemleges felelősségvállalásról szóló 

nyilatkozatát, 

- a közös ajánlattevők közötti hatáskörök, feladatok megosztásának leírását, 

- a közös ajánlattevők által vállalt teljesítések arányának meghatározását,  

- a számlázás rendjét, valamint  

- valamely tagot a jelen közbeszerzési eljárásban való képviseletre teljes jogkörrel feljogosító 

meghatalmazást. 

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. 

A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, 

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

bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. 

 

A közös ajánlattevői megállapodást a közös ajánlattevők mindegyike lássa el cégszerű aláírásával! 
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9.6.5. Aláírási címpéldány, aláírási minta 

Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot (az ajánlatban 

szereplő nyilatkozatokat) ajánlattevőként aláíró személy(ek) érvényes aláírási címpéldányát, vagy a 

2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. 

Ezt a dokumentumot csatolni kell továbbá adott esetben az alvállalkozó és az olyan gazdasági szereplő 

vonatkozásában is, amelynek kapacitására támaszkodva kíván az ajánlattevő az alkalmassági 

feltételeknek megfelelni. Az alvállalkozó és a más gazdasági szereplő vonatkozásában abban az esetben 

kell az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni, ha ezen szervezetek az ajánlatban szereplő valamely 

dokumentumot maguk látják el aláírásukkal. 

 

9.6.6. Meghatalmazás (adott esetben) 

Amennyiben az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat nem a cégjegyzék szerint 

képviseletre jogosult személy(ek) írja/írják alá, úgy az ajánlatba – az aláírási címpéldány(ok)on kívül – 

csatolni kell a közbeszerzési eljárásban való teljes körű képviseleti jogosultságról szóló, a meghatalmazó 

és a meghatalmazott személy aláírását is tartalmazó meghatalmazást is. 

 

9.6.7. Nyilatkozat az alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján 

Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatában jelölje meg: a) a közbeszerzésnek azt a részét 

(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni; valamint b) az ezen 

részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat 

(legalább a nevüket és székhelyüket/lakcímüket) azzal, hogy az előbbiekre vonatkozó nemleges 

nyilatkozat is csatolandó a 2.sz. melléklet szerint. 

Közös ajánlattétel esetén a dokumentumot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön kell csatolnia. 

  

9.6.8. A Kbt. 65. § (7) bekezdésével kapcsolatos iratok (adott esetben) 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére 

vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A nyilatkozat mintáját jelen 

dokumentum 3.sz. melléklete tartalmazza. 

 

Ha az ajánlattevő az alkalmassági követelmény(ek) igazolása során ún. kapacitást biztosító más 

szervezetet be kíván vonni, úgy az alább ismertetett rendelkezés megfelelő alkalmazásához az 

ajánlattevőnek  

- a 3. sz. melléklet értelemszerűen kitöltése és ajánlathoz csatolása mellett  

- csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt, ennek az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló 

meghatalmazást is arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor 

az adott szervezet képviseletében eljárhat. 

 

Az alábbiakban az alkalmassági követelmények igazolásával kapcsolatos, Kbt.-ben előírt speciális 

rendelkezéseket ismertetjük. Az ajánlattevőnek az eljárás során az alábbi előírások betartása mellett kell 

eljárnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelmények tekintetében. 

„Kbt. 65. § (7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 

bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 

kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból 

álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is 

támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi 
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jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 

vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

(9) Az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, 

képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai 

tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági 

szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben 

részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség 

van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt 

szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 

követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja 

meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy 

engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó 

kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a 

referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell 

alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a 

szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben 

foglaltaknak megfelel.” 

 

Közös ajánlattétel esetén a fent ismertetett dokumentumokat az ajánlattevőknek külön-külön kell 

csatolniuk, attól függően, hogy az adott alkalmassági követelményt mely ajánlattevő (illetőleg annak 

kapacitást biztosító szervezete) kívánja igazolni. 

9.6.9. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról 

A felhívás II.1.1. pontja alapján az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben nem 

állnak fenn a Kbt. 62. §-a (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) 

bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról is, 

hogy az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

vonatkozásában sem állnak fenn ugyanezen kizáró okok. A nyilatkozat mintáját jelen dokumentum 4.sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

Ajánlattevőnek csatolnia kell az EKR-es űrlapot is a Kbt. 67. § (4) bekezdéséről, illetve a kizáró okokról, 

azonban kérjük, hogy az EKR rendszer sajátosságai miatt jelen dokumentáció mellékleteként kiadott 

mintát is szíveskedjenek csatolni. 

 

Közös ajánlattétel esetén a fent ismertetett dokumentumot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön 

kell csatolnia. 

 

9.6.10. Nyilatkozat a a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) vonatkozásában  

Az Ajánlattevőnek ezt a nyilatkozatát EKR-es elektronikus űrlapként kell ajánlatához csatolnia. 

 

9.6.11. Nyilatkozat a műszaki és szakmai követelmények teljesüléséről 

A felhívás III.1.3. pontja alapján az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmassági 

követelmények teljesülnek. Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatban mindegyik közös ajánlattevőt fel 

kell tüntetni. A nyilatkozat mintáját jelen dokumentum 5.sz. melléklete tartalmazza. 

 

9.6.12. Szakmai önéletrajz 

Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az alkalmassági 

minimumkövetelmény tekintetében bemutatott MV-É vagy azzal egyenértékű szakember felhívás III.1.3. 

pontjában előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlatot 

alátámasztó önéletrajzát. Az önéletrajz mintáját jelen dokumentum 6.sz. melléklete tartalmazza.  

 

9.6.13. Nyilatkozat a változásbejegyzési eljárásról  
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Az Ajánlattevőnek ezt a nyilatkozatát EKR-es elektronikus űrlapként kell ajánlatához csatolnia. Abban 

az esetben, ha változásbejegyzési eljárás van folyamatban, saját dokumentumként szkennelve csatolnia 

kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság  által 

megküldött igazolást (digitalis tértivevényt). 

 

 

9.6.14. Nyilatkozat a felelősségbiztosításról 

A felhívás V.2.13. pontjával összhangban az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a 

szerződéskötés időpontjában az előírt felelősségbiztosítással rendelkezni fog. Az erre vonatkozó 

nyilatkozat mintáját jelen dokumentum 7.sz. melléklete tartalmazza. 

 

9.6.15. Nyilatkozat egyenértékűséggel kapcsolatban 

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a felhívás V.2.16. pontjával összhangban arról, hogy kíván-e 

egyenértékű megoldással élni. Amennyiben igen, úgy meg kell jelölnie, hogy a műszaki leírás mely 

része vagy melyik költségvetési tétel vonatkozásában, és meg kell neveznie, hogy az egyenértékűséget 

milyen dokumentummal igazolja. Továbbá csatolnia kell az adott dokumentumot. 

Ezen nyilatkozat mintáját a jelen dokumentum 8. sz. melléklete tartalmazza. 

 

9.6.16. Nyilatkozat a felelős fordításról  

Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.  

 

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül 

kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) 

bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi 

felelős fordítását 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 helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatok bírálata során a 

magyar nyelvű dokumentum az irányadó. Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven 

készült iratokat, nyilatkozatokat is. 

 

H az ajánlat tartalmaz idegen nyelvű iratot, az Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát a 

felelős fordításról.  Ezen nyilatkozat mintáját a jelen dokumentum 9.sz. melléklete tartalmazza.  

 

9.6.17. Nyilatkozat biztosíték nyújtásáról 

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a felhívás és jelen Közbeszerzési dokumentumok 14.4-14.6. 

pontjával összhangban arról, hogy nyertessége esetén vállalja az előírt feltételek szerinti jótállási (hibás 

teljesítési) biztosíték határidőben történő benyújtását. Ezen nyilatkozat mintáját a jelen dokumentum 

10.sz. melléklete tartalmazza.  

 

9.6.18. Árazott költségvetés  

A Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetések alapján csatolandó .pdf és 

.xls formátumban is. 

 

9.6.19. Egyéb – a felhívás, közbeszerzési dokumentumok alapján szükséges – dokumentumok 

 

9.7. A gazdasági szereplő részéről az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására benyújtandó 
igazolások: 

9.7.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a 

szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése 

(elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberre), akiket a teljesítésbe be kíván 

vonni (jelen dokumentum 11.sz. mellékletében található minta kitöltésével), továbbá 

a) amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 

„MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor az ajánlatban meg kell adni az 
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érvényes felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, valamint a 

jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalát, és a névjegyzékben szereplést 

az ajánlatkérő ellenőrzi, 

b) amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 

szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, csatolandó a szakember előírt 

képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlat meglétét 

igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Egyenértékű képzettség esetében az 

egyenértékűséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges. 

 

9.7.2. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők 

a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, 

és igazolhatják azt. 

 

9.7.3. Az alkalmasság minimumkövetelménye 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik 

egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős 

műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. 

melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott képzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles 

építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök) és szakmai gyakorlati idővel, vagy érvényes, a 266/2013. 

(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás 

előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. 

Ajánlatkérő az előírt szakember vonatkozásában az előírt képzettség helyett azzal egyenértékű 

képzettséget is elfogad. E körben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII.11.) Kr.-ben foglalt, 

valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben foglalt 

rendelkezésekre.  

9.8. Az Ajánlatok elkészítésével kapcsolatos formai előírások 

Az ajánlatban lévő, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus űrlapokat meghaladó 

minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre 

jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 

felhatalmazást kaptak. 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott 

dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni 
 

 

10. Az ajánlatok felbontása 

 

10.1. Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi 

meg, erre tekintettel az ajánlatok felbontásának várható időpontja: lásd Felhívás IV.2.5. pont. 

 

10.2. 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)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal 

elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők 

részére elérhetővé teszi. 

 

 

11. Hiánypótlás, felvilágosítás-, indokolás kérés, számítási hiba javítás 

 

11.1. Hiánypótlásra, felvilágosítás adására a Kbt. 71. § szerint van lehetőség. A hiánypótlás, felvilágosítás, 

indokolás kérés elrendeléséről az Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását követően az EKR-en keresztül 

rendelkezik. 
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11.2. A Kbt. 115.§ (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással 

az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 

gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

 

11.3. Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 

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. 

 

 

12. Az ajánlatok bírálata és értékelése 

 

12.1. Az Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdésében foglaltakat. Ez 

azt jelenti, hogy az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára csak az ajánlatok értékelését 

követően kerül sor. Az Ajánlatkérő csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő esetében fogja 

vizsgálni az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát. Ha az ajánlattevő ajánlata ezen ok miatt 

érvénytelen lesz, akkor az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő lép a helyébe, és a szükséges 

bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. 

 

12.2. Az Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakat. Ez 

azt jelenti, hogy az ajánlatok bírálatát az Ajánlatkérő csak az ajánlatok értékelését követően végzi el. 

Az Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő esetében végzi 

el a bírálatot. A Kbt. 69.§-a szerint jár el az Ajánlatkérő, biztosítva, hogy a nyertes ajánlatának 

érvényességét az ejárást lezáró döntést megelőzően – az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó 

igazolások vizsgálatára is kiterjedően - teljeskörűen elbírálja. 

 

12.3. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint 

 

Értékelési szempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár (Ft) 7 

2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt MV-É vagy azzal 

egyenértékű szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges 

szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje 

(egész hónapban minimum 0 hónap maximum 60 hónap) 

1 

3. A minimálisan meghatározott jótállási időn (12 hónap) felül 

vállalt többlet jótállási idő tartama (egész hónapban, minimum 0 

hónap, maximum 36 hónap)  

2 

 
12.4. Ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határa: 0-10. Az értékelési szempontok esetében adható pontszámok módszerének 

meghatározása: Valamennyi szempont esetében arányosítás: az 1. részszempont esetén fordított 

arányosítás, a 2. és 3. részszempont esetében pedig egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 

(KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. pontja alapján az alábbiakban 

részletezettek szerint: 

 

12.4.1. A nettó ajánlati ár esetében: fordított arányosítás az Útmutató 1. számú melléklet A. 1.ba) 

pontjának szabályai szerint, az alábbi képlet alapján:  
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P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max – P min) + P min 

 

12.4.2. A 2. és 3. részszempont esetében: egyenes arányosítás az Útmutató 1. számú melléklet A. 1.bb) 

pontjának szabályai szerint, az alábbi képlet alapján:  

 

P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max – P min) + P min 

 

ahol 

P =   a vizsgált ajánlat adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max =   a pontskála felső határa (10 pont) 

P min =   a pontskála alsó határa (0 pont)  

A legjobb = az adott szempont vonatkozásában a legkedvezőbb ajánlat  

A vizsgált =  a vizsgált ajánlat  

 

12.4.3. A 2. részszempontnál az ajánlattételi felhívásban előírt MV-É szakterületre bevonni kívánt 

szakembernek az ajánlattételi felhívásban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati idejének időtartamára vonatkozó egész 

hónapban megadott megajánlások kerülnek elbírálásra. 
 

Az adott szempontra tett megajánlásnak arra a szakemberre kell vonatkoznia, akit az ajánlattevő 

az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt szakterületi alkalmassági követelmény 

teljesítésére kíván bevonni. A szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati idő 

tartamaként az ajánlatkérő az értékelésben az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt 

jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamon felüli legfeljebb 60 hónapnyi időtartamot 

vesz figyelembe.  

 

Amennyiben az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt szakterületre bevonni kívánt 

szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, többlet szakmai gyakorlatként csak a 

jogosultság megszerzéséhez az adott szakmai kamaránál igazolt szakmai gyakorlaton felüli 

többlet szakmai gyakorlat mutatható be. Amennyiben egy adott időszakban többféle többlet 

szakmai gyakorlatot is szerzett a szakember, az átfedésnek minősül, ezért ilyen esetben csak 

egyszer vehető figyelembe az adott időszak időtartama.  

 

Többlet szakmai gyakorlatnak a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, az ajánlattételi 

felhívás III.1.3) pontjában előírt felelős műszaki vezetői szakterületi jogosultság megszerzéséhez 

a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek 

minősülnek. 

  

A 60 hónapot meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő esetén ajánlatkérő az általa 

meghatározott maximális pontot osztja ki és a képlet alkalmazása során is 60 hónapot vesz 

figyelembe. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a felhívás III.1.3) alkalmassági 

minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember III.1.3) pontban előírt jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati idejére 

vonatkozó megajánlást a felolvasólapon kell szerepeltetni. 

 

12.4.4. A 3. részszempontnál, a minimálisan meghatározott jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő 

tartama (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) esetében: a többlet jótállásra 

vonatkozó egész hónapban tett megajánlások kerülnek elbírálásra. Ajánlatkérő a 36 hónapot 

tekinti legkedvezőbb vállalásnak, így amennyiben bármely ajánlattevő ennél magasabb értéket 

ajánl, Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlításánál a legjobb ajánlatnak a 3. részszempontnál 36 

hónapot tekinti és a fentiekben megadott képlet Alegjobb helyén 36 hónappal számol. A jótállásra 

vonatkozó megajánlást a felolvasólapon kell szerepeltetni.   
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12.4.5. A 2. ás 3. részszempontnál az Ajánlattevőnek a felolvasólapon egész számot kell feltüntetnie, 

nem egész számú megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen (pl. 1,5 hónap). 

 

12.4.6. A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő 

megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 

ajánlatonként összeadja. 

Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési 

szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

 

12.5. Ajánlattevőknek a nettó ajánlati árat forintban kell az ajánlat részeként benyújtandó felolvasólapon 

megadniuk.  

 

12.6. Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és 

semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó ajánlati árat úgy kell 

megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget - függetlenül annak formájától és forrásától 

-, ami az ajánlat tárgyának megvalósításáhpz szükséges.  

 

12.7. Amennyiben több ajánlattevő azonos árra tett ajánlatot, az Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdése 

alapján közjegyző jelenlétében sorsolást tart és a sorsolás eredményeként kiválasztott ajánlattevővel 

köti meg a Vállalkozási szerződést.  

 

12.8. Tájékoztatás az Ajánlatkérő döntéseiről:  

 Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arány 

értékelési szempont szerint értékeli. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön 

jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatok elbírálásáról. Az 

eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok 

szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az összegezést az eljárásban résztvevő összes 

ajánlattevő részére egyidejűleg az EKR-en keresztül elektronikus úton küldi meg. 

 

12.9. A szerződéskötés időpontja: 

Ajánlatkérő a szerződést a nyertes Ajánlattevőre irányadó, Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti 

meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni a nyertes Ajánlattevővel. A 

szerződéskötés időpontja a Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján az írásbeli összegezés megküldésének 

napját követő 6. nap, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdésben meghatározott eseteket. A felek a szerződés 

aláírásnak időpontját az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően rövid 

úton egyeztetik a fentiekben írt feltételek figyelembe vételével. 

 

12.10. Előzetes vitarendezés: 

 Az előzetes vitarendezési kérelem megküldése és az előzetes vitarendezés során a kommunikáció az 

EKR-ben történik. 

 

13. Kapcsolattartás  

 

13.1. Az EKR rendelet 10. § (2) bekezdése alapján 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. 

 

13.2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban az a személy, aki az EKR-ben a gazdasági 

szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik, az a 
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jelen közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplő képviselőjének tekintendő, továbbá arra, hogy az 

EKR-ben kitöltött űrlap a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának minősül. 

 

13.3. Ajánlatkérő az EKR rendelet 2. § (3) bekezdés a)-b) pontjai alapján nem alkalmazza az elektronikus 

úton történő kommunikációt az eljárás eredményeként megkötendő szerződés megkötésére, valamint a 

szerződés megkötését követő kommunikációra. 

 

13.4. Az EKR rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárás során a 

kommunikáció főszabály szerint az EKR rendszeren keresztül történik. Mindez azt jelenti, hogy az 

Ajánlatkérő minden tájékoztatást, dokumentum kiküldést az EKR rendszeren keresztül hajt végre 

(azaz közvetlen email és/vagy fax küldésére nem kerül sor), és a gazdasági szereplőknek is minden 

dokumentumot (ide értve, de nem kizárólagosan: ajánlatot, kiegészítő tájékoztatást, előzetes 

vitarendezési kérelmet, hiánypótlást, felvilágosítást, árindoklást, számítási hiba javítást stb.) az EKR 

rendszeren keresztül kell benyújtaniuk az Ajánlatkérő részére. 

 

13.5. A közbeszerzési eljárás során az EKR rendszer alkalmazásától kizárólag az EKR rendelet 3. § szerinti 

esetekben lehet eltekinteni. 

 

 

14.  Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

14.1. Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a 

nettó ajánlati ár 1 %-a naponta. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni. 

 

14.2. A kötbérfizetési kötelezettség nem érinti a Kivitelező kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét. A 

Kivitelező köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő károk megtérítésére, a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) foglalt kártérítés 

általános szabályai szerint. 

 

14.3. Jótállás: Ajánlattevő köteles a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásától számítva legalább 12 hónap 

jótállásra. A minimálisan meghatározott jótállási időn (12 hónap) felül vállalt többlet jótállási idő 

tartama értékelési szempont. E vállalással összefüggésben Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés 

alapján meghatározza azt a legkedvezőbb szintet, amelyre, vagy amelynél hosszabb idejű többlet 

jótállás vállalás esetén is a maximális értékelési pontszámot adja: ez a mérték 36 hónap.  

 

14.4. Jótállási (hibás teljesítési) biztosíték: A kivitelezési szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos 

igényekre vonatkozóan az Ajánlatkérő jótállási biztosítékot ír elő, melynek mértéke a szerződés 

szerinti nettó ellenszolgáltatás 5%-a. A jótállási (hibás teljesítési) biztosítéknak a sikeres műszaki 

átadás-átvétel időpontjától számított 12 naptári hónap utolsó napjáig kell érvényesnek lennie és az 

Ajánlatkérő rendelkezésére állnia.   

 

14.5. A nyertes ajánlattevő a biztosítékot a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint választott formában 

teljesítheti. A Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint az ajánlattevőnek a fent írt biztosíték határidőre történő 

nyújtásáról az ajánlatában nyilatkoznia kell.  

 

14.6. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. 

 

15. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján 

 

A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként 

közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) 

bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.  
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Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Tel.: +36 1/795-1200, 

E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 

 

Pénzügyminisztérium 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Telefax: +36-1-795-0716  

Telefonközpont: +36 1 795 1400 

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

 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

 Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.  

 Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.  

 Tel.: +36-1-303-9300  

 Fax: +36-1-210-4255 

 Honlap: www.munka.hu 

 

Pénzügyminisztérium 

Munkavédelmi Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 

Fax: (06 1) 795-0884 

Email: munkavedelmi-foo@pm.gov.hu 

 

Egyéb elérhetőségek: 

Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat: 

munkavedelem-info@ngm.gov.hu 

Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-292 

 

EU OSHA Nemzeti Fókuszpont: 

fokuszpont@pm.gov.hu 

 

Munkavédelmi Bizottság: 

mvbizottsag@pm.gov.hu 

  

Pénzügyminisztérium 

Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 1) 896-2902 

Fax: (06 1) 795-0880 

Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@pm.gov.hu 

Egyéb elérhetőségek: 

Hatósági nyilvántartás - Kontrollerek: kontroller@pm.gov.hu 

Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-667 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B 

Telefon: 06-1-795-2975,  

mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
mailto:munkavedelmi-foo@pm.gov.hu
mailto:munkavedelmi-foo@pm.gov.hu
mailto:munkavedelem-info@ngm.gov.hu
mailto:munkavedelem-info@ngm.gov.hu
mailto:fokuszpont@pm.gov.hu
mailto:fokuszpont@pm.gov.hu
mailto:mvbizottsag@pm.gov.hu
mailto:mvbizottsag@pm.gov.hu
mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@pm.gov.hu
mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@pm.gov.hu
mailto:kontroller@pm.gov.hu
mailto:kontroller@pm.gov.hu
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Zöldszám: 06 80 203 939,  

Fax: 06-1-795-0760 

Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 

E-mail: ebh@ebh.gov.hu 

Honlap: www.egyenlobanasmod.hu 

 

Pénzügyminisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkárság 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4 

Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefon: +36 (l) 795-1400 

Fax: +36 (l) 318-2570  

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/foglalkoztataspolitikaert-es-

vallalati-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag 

 

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 

jogutódja: 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B 

E-mail:orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

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

Telefon: 1/301-2900 

Fax: 1/301-2903 

http://www.mbfh.hu/hu 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési 

Osztálya  

1036 Budapest, Váradi u. 15.  

Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.  

tel: 06-1-323-3600  

fax: 06-1-323-3602  

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

 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

1437 Budapest, Pf. 839.  

Telefon: + 36 14761100 

Fax: +36-1-476-1390 

E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu 

 

Közbeszerzési Hatóság 

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 

Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 

Telefon: 06-1-882-8502 

Telefax: 06-1-882-8503 

Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 

    

A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. 

     
  

16. Egyéb információk 

mailto:ebh@ebh.gov.hu
mailto:ebh@ebh.gov.hu
http://www.egyenlobanasmod.hu/
http://www.egyenlobanasmod.hu/
mailto:orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
mailto:orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
http://www.mbfh.hu/hu
http://www.mbfh.hu/hu
mailto:tisztifoorvos@oth.antsz.hu
mailto:tisztifoorvos@oth.antsz.hu
http://www.kozbeszerzes.hu/
http://www.kozbeszerzes.hu/
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16.1. Öntisztázás (Kbt. 64. §) 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok 

fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 

szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § 

(4) bekezdése szerinti véglegesség vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatái 

per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett 

gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket 

hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 

 

Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy 

annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti 

jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, 

az Ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az 

ajánlatában köteles benyújtani.  

 

16.2. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel a nyertes 

ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles 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 arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Ajánlatkérőnek minden 

további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

 

16.3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat 

és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 

 

16.4. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti. 

 

16.5. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 

szigorúbban határozta meg. 

 

16.6. Az Ajánlatkérő a beruházást vissza nem térítendő támogatásból valósítja meg. Amennyiben a nyertes 

ajánlattevő ajánlata a támogatás összegét meghaladja, úgy  a különbözetet  az Ajánlatkérő saját 

forrásból biztosítja a becsült értéknek megfelelő összegben. 
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II. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Kerepes Város Önkormányzata „Kerepes, Meseliget Óvoda felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

1. Előzmények: 

 

Az óvoda épületben  évek óta nedvesedési problémák vannak, melyek miatt több helyiségben egészségtelen  

légállapot alakult ki és gyakori karbantartási munkát igényel.  

Ennek megoldása az alábbiak szerint történik. 

 

2.  Általános ismertető: 

 

Meghibásodások: 

- A pince ázik a pinceablakon keresztül, vakolata lemállik. 

- A pince melletti homlokzaton és a belső udvari részen a vakolat mállik. 

- A Mártírok úti épület udvari oldalán a mázas kerámiával burkolt terasz menti lábazat nedvesedik. 

- A terasz burkolata felfagyott, repedezett. 

- Az épületen a lábazat sok helyen leválik, és jellemzően lábazati hőhidat képez. 

- A fal vékony nem megfelelő hővezetési tényezőjű, ezért belső oldali párásodás, dohosodás 

jelentkezik a Mártírok úti és az északi falakon. 

 

Elvégzendő munkák: 

- A pince ázik a pinceablakon keresztül, pince szellőző lamellás ablak beépítése 10 cm beton 

parapettel, pince szárító vakolatos helyreállítása vakolat leveréssel, teljes vakolati rendszer 

alkalmazásával, 20m2 alapterület, 80m2 vakolat 

- A pince melletti és a belső udvari homlokzaton a vakolat mállik, homlokzati helyreállítások 

készülnek a munkálatok után 100m2 

- A Mártírok úti épület udvari oldalán a mázas kerámiával burkolt terasz menti lábazat nedvesedik. 

Lábazati hőszigetelés szükséges új lábazattal, amelynek mérete 10fm=3m2 

- Az udvari terasz burkolata felfagyott, repedezett 20m2 ennek bontása szükséges, új vasalt beton 

aljzat 15 cm kavicságyazattal, terasz burkolat fagyálló rendszerrel, rugalmas ragasztó, fugázó 

rendszer alkalmazásával 

- Az udvari terasz mellett belső udvarrész alakult ki, ahonnan a vízelvezetés nem megoldott a fal 

mentén körben drainlemez védelemmel, ezért szükséges folyóka kialakítás, és 50cm magas, 5m 

hosszú támfal a terasz sarkánál, hogy a víz kivezetése szélesebben lehessen 

- A lábazat sok helyen leválik, és jellemzően lábazati hőhidat képez. Szükséges a lábazat felületek 

tisztítása, injektálásos talajnedvesség elleni szigetelés körben és a belső falaknál, minősített 

rendszerrel pl: Schomburg AQUAFIN-P4 kétkomponensű, rugalmas PU injektáló gyanta vagy ezzel 

egyenértékű gyanta felhasználásával a költségvetés 20-as tétele szerint 76 m2 nagyságban  

- hőszigetelt lábazat kialakítása az alaprajzi vázlat szerinti szakaszokon 80m2 nagyságban  
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- A fal vékony nem megfelelő hővezetési tényezőjű, ezért belső oldali párásodás, dohosodás 

jelentkezik a Mártírok úti és az északi falakon, 5cm drívit hőszigetelés szükséges teljes minősített 

pl.LB-KNAUF vagy ezzel egyenértékű rendszerrel az alaprajzi vázlat szerinti szakaszokon 80m2 

nagyságban  

 

 

Az építkezés során a Balesetmegelőző és óvórendszabályok betartandók, ezért a kivitelező a felelős! 

 

 

 

MUNKAVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI  

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Készült az 1993. évi XCIII. tv. és a végrehajtásáról rendelkező 5/1993./XII.26./ 

MüM rendelet szerint. 

 

A tervezett létesítmény: Óvoda helyreállítása. 

A betervezett anyagok, szerkezetek az előírásnak megfelelnek. 

 

Végleges állapotában: 

A tervezett épületben az előírásoknak szabványoknak megfelelő kialakítású lakóterek létesülnek, környezeti 

zavarás nem keletkezik. 

 

Az építési munkálatok alatt: 

 

Szigorúan betartandók a munkavédelmi és biztonságtechnikai rendeletek, előirások.  

A munkákat lehetőség szerint az intézmény zárt állapotában kell végezni. 

 

Általános előírások: 

 

Az építési terület zárt telek, a telekhatárok mentén végzett munkálatokat a szomszédoknak jelezni kell és a 

szükséges védőszerkezeteket el kell készíteni. 

 

- Az építési területen az 1,0 m-nél mélyebb árkokat és gödröket le kell takarni vagy körül kell keríteni. 

 

- A munkaterületen /munkavégzés közben/ az ott dolgozók részére védősisak használata kötelező. 

 

- A kivitelezés tartama alatti közlekedés és anyagszállítás céljára szolgáló épitési feljárókat, járópallókat, 

lépcsőket az MSz 04.900-83 szabvány /építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei/ 

előirásai alapján kell kialakitani, ill. megépiteni. 

 

- Közlekedési utakon, a közlekedési utak mentén a munkahelyen vagy a munkahelyek közelében lévő 

akadályokat /pl. árok, állványok, anyagtároló helyek szürkülettől napkeltéig, vagy ha a látási viszonyok ezt 

szükségessé teszik, ki kell világítani. 

 

- Az építőipari munkavégzés során gondoskodni kell arról, hogy a feszültség alatt lévő elektromos 

vezetékekkel való véletlen ütközés ne okozzon balesetet. 

 

- Építési területen idegen személyeknek tartózkodni TILOS! 

 

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK TELEPÍTÉSÉRE ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 
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- A gépeket úgy kell telepíteni, hogy azok hatósugara lakott területen és munkahelyi közforgalmi úton kívül 

essen. Amennyiben a helyszíni adottságok miatt ez elkerülhetetlen, akkor a gépek mozgását a veszélyeztetett 

zónában hatásosan működő, biztonságos üzemű véghelyzethatároló berendezéssel kell korlátozni. 

 

- A gépek üzembehelyezése előtt az alábbi ellenőrzést kell végezni: 

 

 - villamos meghajtású gépeknél a villamos szerelvények és berende- 

   zések szigetelési ellenállását, 

 - az érintésvédelem kiépítését és hatásosságát, 

 - az emelőgép névleges terheléssel való próbaterhelését 

 

- Az építési gépeket úgy kell telepíteni, hogy ez ne veszélyeztessen munkahelyet, emberi tartózkodásra 

szolgáló épületet, ill. közforgalmi utat. 

 

Személyi feltételek: 

- Az emelőgép kezelője csak szakvizsgával rendelkező 18 éven felüli előzetes és időszakos orvosi 

vizsgálattal alkalmasnak minősitett dolgozó lehet. 

 

- Alkoholos állapotban lévő dolgozóval az építőipari gépeket üzemeltetni TILOS! 

- A kötöző ugyancsak a munkavégzésre alkalmasnak minősitett dolgozó lehet a gépkezelőhöz hasonlóan. 

 

HEGESZTÉSI SZABÁLYOK: 

- A hegesztés helyén - a környezetet a fennálló tűzveszélyt, a hegesztési   

eljárást figyelembe véve, könnyen hozzáférhetően az esetleg keletkező tűzoltásra alkalmas oltóanyagot a 

megfelelő tűzoltókészüléket stb. kell elhelyezni. 

 

- A hegesztést végző dolgozót a technológiai utasitásban részletezett védőfelszereléssel kell ellátni. 

 

- Hegesztési munkát csak erre a munkára kioktatott dolgozók végezhetnek, akik a berendezés biztonságos 

kezeléséhez szükséges ismereteket elsajátították és abból vizsgát tettek. 

- A hegesztő berendezés javítását csak arra hivatott egyén végezheti. 

- Hibás készülékkel hegeszteni TILOS! 

- Csakis olyan hegesztőberendezéseket, valamint tartozékokat szabad használni, melyek megfelelnek a 

vonatkozó rendeletek és szabványok előirásainak. 

 

VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÉRITÉSVÉDELMI ELŐIRÁSAI: 

 

- A felvonulási területen a villamos berendezéseket mechanikai sérülésének megakadályozása érdekében 

járulékos védelemmel kell ellátni /védőcső, burkolat, védőkorlát, kerítés/. 

- Az ideiglenes és végleges földkábel nyomvonalát jelzőtáblákkal kell megjelölni. 

- A villamos kábelhálózat esetleges megsértése esetén a munkát azonnal le kell állitani, és árammentesíteni 

kell a hálózatot. 

- Az oszlopra felfutó kábelt védőcsőbe kell helyezni. 

- Az építési területen szabad vezeték építése szigorúan TILOS! 

- A felvonulási fogyasztó berendezéseket védőföldeléssel kell ellátni. 

- Az elágazó szekrényből TILOS a fogyasztóberendezést közvetlenül csatlakozni. 

 

- TILOS a felvonulási csatlakozószekrényt oszlopra v. falra felkötni vagy felakasztani és a hálózati 

vezetékkel úgy bekötni, hogy a vezeték húzásnak ill. csavarodásnak legyen kitéve. 

- A felvonulási csatlakozószekrényeknek vizmentes kivitelűeknek kell lenni. 

Csak teljesen ép, gyári csatlakozó berendezést szabad alkalmazni, a sérült, repedt, berendezést használni 

szigorúan TILOS! 
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- Gumitömlő vezetéket TILOS földbe, vízbe vagy vizes helyiségbe vezetni, és mechanikai sérülésnek 

kitenni. 

- Tömlővezetékek összekötésére az MSz 9870 szerinti csatlakozó v. elágazó szerelvényt kell használni. 

- Gondoskodni kell arról, hogy a munkaterületet és térvilágítást és az erőátviteli hálózat függetlenül 

kikapcsolható legyen. 

- Az épitőipari gépek acélszerkezetét villámvédelmi szempontból védőföldeléssel kell ellátni. 

- Az elektromos berendezéseket a munka befejezése után árammentesíteni kell.  

- Továbbá szigorúan betartandók a vonatkozó előirások. 

 

 

 

MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, MUNKAFELTÉTELEK: 

 

A munka végzéséhez az alábbi feltételeket kell kielégíteni: 

- A hőmérséklet legalacsonyabb értéke /- 10o/ alá nem süllyedhet, ellenkező esetben a szereléssel és 

csomópontok kialakításával le kell állni.  A szerelés üteme sohasem haladhatja meg a kívánt betonszilárdság 

elérésének ütemét. 

 

- Sérült szigetelésű anyagot használni TILOS! 

- Védőkorlát nélkül szerelni TILOS! 
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III. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET 

 

Kerepes Város Önkormányzata „Kerepes, Meseliget Óvoda felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET 

 

 

Amely létrejött egyrészről  

 

Kerepes Város Önkormányzata  

Székhely: 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. 

Levelezési cím: 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. 

Telefonszám: +36 28 561 063 

E-mail cím: ………………………. 

Számlavezető pénzintézet neve: …… Bank Zrt. 

Számlaszáma: ………………………. 

Adószám: ……………….. 

Képviseli: Franka Tibor polgármester 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről  

 

…………………….. 

Székhely: 

Levelezési cím:  

Telefonszám:  

E-mail cím: 

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma: 

Számlavezető pénzintézet neve:  

Számlaszáma: 

Képviseli: 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

között a mai napon az alábbiak szerint: 

 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, az 

ajánlattevői kérdésekre adott ajánlatkérői válaszok, valamint a Vállalkozó ajánlata. 

 

1. Szerződés tárgya 

 

1.1. A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § 

(1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Kerepes, Meseliget Óvoda 

felújítása” tárgyában, mely eljárás nyertese a Vállalkozó lett. 

 

1.2. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a 2145 Kerepes, József Attila út 71-75. szám (hrsz. 
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1304) alatti Meseliget Óvoda felújítási munkáinak elvégzését az ajánlattételi felhívás, a 

közbeszerzési dokumentumok (melynek részét képezi a műszaki leirás), valamint a Vállalkozó 

ajánlata szerint.  

 

1.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat, különösen a műszaki leirást és 

költségvetési kiírást, a mennyiségeket leellenőrizte, azokat elfogadta és kivitelezésre alkalmasnak 

találta. 

 

2. Vállalkozási díj és megfizetése 

 

2.1. A 1. pontban és a jelen szerződésben részletezett feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért a 

Vállalkozót fix, egyösszegű, vállalkozási átalánydíj illeti meg.  

2.2.  

Nettó vállalkozási díj: ...,-Ft 

+ Áfa (27%) ...,-Ft 

Bruttó vállalkozási díj: ...,-Ft 

  

2.3. A Vállalkozási díj kiterjed a tárgyban meghatározott feladatok teljes körű elvégzésére, és 

tartalmazza minden olyan munka díját, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő 

feladatok komplett megvalósításához szükséges, függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben, 

illetve a közbeszerzési dokumentumokban, esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs 

részletezve. A Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül semmilyen címen többletköltséget nem 

érvényesíthet. 

 

2.4. A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, a 

jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai és a Vállalkozó 

benyújtott ajánlata tartalmazza.  

 

2.5. A Megrendelő előleget nem biztosít. 

 

2.6. A számla kifizetéséhez a Vállalkozónak az alábbiakat kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani:  

 

- számla az elvégzett munkákról, tételes kidolgozású melléklettel, részletezve az 

alvállalkozói teljesítés arányát és összegét is; 

- teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról; 

- műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárásáról készített jegyzőkönyv; 

- együttes adóigazolás, vagy nyilatkozat arról, hogy a kivitelező a köztartozásmentes 

adatbázisban szerepel; 

- jótállási (hibás teljesítési) biztosíték 

 

2.7. A szerződés teljesítése tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdései is alkalmazandók. 

 

2.8. Amennyiben a Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót, úgy a Megrendelő a 

vállalkozási díjat a benyújtott számla alapján, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a 

számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással fizeti meg a Vállalkozó ……… Banknál 

vezetett………………. számú bankszámlájára. 

 

2.9. Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A-B. §-ában 

foglaltak szerint kerül sor. 

 

2.10. A Felek rögzítik, hogy az eljárás tárgyát képező kivitelezési munkák nem építési engedély kötelesek 

 

2.11. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot fizet. 
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2.12. A Felek rögzítik, hogy az esetlegesen felmerülő pótmunkák díját a Vállalkozó közbeszerzési 

eljárásban benyújtott ajánlatában szereplő árazott költségvetésben foglalt egységárak alapján 

számolják el egymással. Az árazott költségvetésben nem szereplő tétel esetén a Megrendelő által 

elfogadott egységár képezi az elszámolás alapját. 

 

3. Felek jogai, kötelezettségei 

 

3.1. A Megrendelő köteles: 

- a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg a Vállalkozónak 

átadni a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül, 

- összehívni a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó készre jelentése alapján,  

- a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, 

- a teljesített munka ellenértékét kifizetni, 

- a Vállalkozóval mindenkor együttműködni. 

 

3.2. A Megrendelő műszaki ellenőre útján ellenőrzi a Vállalkozó által elvégzett munkát. 

 

3.3. A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat szerződésszerűen, teljes körűen, 

műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki 

szabványoknak határidőben elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét 

teljesíteni.  

 

3.4. A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való 

alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni 

és egyben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni. A Vállalkozó a munka 

megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a Megrendelő a munkaterületet alkalmas állapotban át 

nem adja.  

 

3.5. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, így 

különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű 

foglalkoztatásáért. 

 

3.6. A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságához szükséges 

intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott károkat helyreállítani, illetve megtéríteni. 

Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik. 

 

3.7. A Vállalkozó a munkaterület átvételétől az építési munkák lezárásáig köteles építési naplót vezetni. 

 

3.8. A kivitelezés körében a Vállalkozó feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok, eszközök, 

készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges minőségvédelmi 

vizsgálatok elvégeztetése, és megfelelőségi igazolások beszerzése. A Vállalkozó saját költségén 

köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és 

őrzéséről (felvonulási költségek). A Vállalkozó a kivitelezési munkákhoz szükséges villamos 

energia, víz, csatorna és egyéb szolgáltatások díját viseli. 

 

3.9. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a műszaki átadás-átvétel napjáig 

a készülő létesítmény és az ahhoz kapcsolódó munkaterület (a tárolt, illetve beépített anyagok, 

készülékek, berendezések, stb.) őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok 

betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. 

A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre.  
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3.10. A Vállalkozó feladata a munkaterületen, valamint a munkavégzéssel járó az igénybe vett 

közterületen - járda, úttest - keletkezett hulladék (építési törmelék és/vagy egyéb veszélyes hulladék) 

a vonatkozó jogszabályok szerinti osztályozása, szelektív kezelése és - a munkaterületről történő - 

folyamatos elszállítása. A Vállalkozó a kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel 

rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) kötelezett szervezetként ……..…...t 

(név)  nevezi meg.   

 

3.11. A Vállalkozónak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtani, hogy a szállításra 

használt utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási 

tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden 

felelősség és következmény. 

 

3.12. A Vállalkozó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a közbeszerzési eljárásban az alkalmassági 

követelmények tekintetében bemutatott szakembert. 

1 fő alkalmassági feltételre bemutatott műszaki szakember megnevezése és többlettapasztalata: 

………………. 

 

4. A műszaki átadás-átvételi eljárás 

 

4.1. A kivitelezés befejezésének határideje a munkaterület átadását követő 60 nap. 

  

4.2. A Megrendelő előteljesítést elfogad.  

 

4.3. Amennyiben a Vállalkozó a munkák szabályos és ütemes végzésében tőle elvárható legnagyobb 

gondosság mellett is akadályoztatva van, köteles ezt a Megrendelővel haladéktalanul írásban közölni. 

(Építési naplóba történő bejegyzés mellett.) 

 

4.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját a Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése 

alapján tűzi ki. Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentést követő 15 napon belül meg kell kezdeni, 

és a megkezdést követő 30 napon belül le kell zárni.  

 

4.5. A végteljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel ideje nem számít bele. 

 

4.6. Az elkészült munkáról a Felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben 

rögzítik a műszaki teljesítést. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja. 

 

4.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szerződő felek az átadás-átvételi eljárást az alábbiak szerint 

folytatják le:  

- megtekintés, 

- szemle,  

- bejárás 

 

4.8. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy: 

- a munka a szerződésben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak 

megfelel.  

- a munkavédelmi vezető nyilatkozata rendelkezésre áll. 

 

4.9. A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel egyidejűleg átadja a Megrendelőnek az átadási 

dokumentációt 2 db papíralapú példányban és 1 db elektronikus példányban. 

 

Az átadási dokumentáció tartalmazza:  

- a ténylegesen megvalósult állapot műszaki leírását 



31  

- minőség-vizsgálati jegyzőkönyveket,  

- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait, 

- kivitelezői nyilatkozatokat, 

- kezelés, karbantartási utasításokat,  

- az építési törmelék és/vagy veszélyes hulladék, elszállítás-befogadás dokumentációját, 

- fényképeket a megvalósult állapotról, 

- a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal (alvállalkozó neve, székhelye, 

adószáma, alvállalkozó által végzett munkák felsorolása, az alvállalkozó teljesítésének 

aránya a teljes vállalkozói díj %-ában kifejezve),  

- minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban 

információkkal bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére. 

 

4.10. A sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik. 

 

4.11. A műszaki átadás-átvételi eljárás részletes szabályait a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

tartalmazza. 

 

5. Kötbér, jótállás, jótállási biztosíték 

 

5.1. Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a 4.1. pontban meghatározott teljesítési határidő késedelmes 

teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 1 %-a 

naponta. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali 

hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni. 

 

5.2. Jótállás: A Vállalkozó az elvégzett munkákkal és a beépített termékekkel kapcsolatban a hibátlan 

teljesítésért teljes körű jótállási kötelezettséggel és szavatossági (kellék-, és jogszavatosság) 

felelősséggel tartozik. 

 

5.3. A Vállalkozónak a jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől, azaz a sikeres, hiba és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított minimum 12 hónap, (a jótállási idő 

mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kerül véglegesítésre) azonos naptári napját követő első 

munkanapig terjed.  

 

5.4. A Vállalkozó a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodásból, illetve működési 

rendellenességből következő hiba elhárítását köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 1 

munkanapon belül megkezdeni. A jótállási és szavatossági határidők kezdő időpontja a műszaki 

átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárásának napja. 

 

5.5. A Vállalkozó a hiánytalan műszaki átadás-átvételt követően benyújtott végszámlájával egyidejűleg a 

teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő jótállási (hibás teljesítési) biztosítékot szolgáltat 

Megrendelőnek. A biztosítéknak korlátozás nélkülinek és visszavonhatatlannak, valamint a 

felszólítástól számított 5 munkanap alatt igénybe vehetőnek kell lennie, továbbá a sikeres műszaki 

átadás-átvétel időpontjától számított 12 naptári hónap utolsó napjáig kell érvényesnek lennie.  

 

5.6. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján 

- óvadékként a Megrendelő bankszámlájára (……..…………..) történő befizetésével, 

átutalásával, vagy 

- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával, vagy 

- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 

kötelezvénnyel 

- lehet teljesíteni.  

 

6. Szerződésszegés, felmondás 
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6.1. A Felek szerződésszegést követnek el, ha nem teljesítik a szerződés szerinti kötelezettségeik 

bármelyikét. 

 

6.2. A feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 

 

6.3. A Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, 

 

- ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel; 

- ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel, 

- ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

 

6.4. Megrendelő az alábbi esetekben jogosult a szerződést felmondani: 

- A Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén, 

- a Kbt. 143. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltak bekövetkezése esetén, 

- ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 

következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. A felek ilyen lényeges 

fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval 

szemben a szerződés teljesítésnek időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás 

útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve felszámolási-, vagy végrehajtási 

eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben a Vállalkozó 

fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény 

bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. 

- ha a Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget. 

  

7. Felelősségbiztosítás  

 

A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog a jelen szerződés tárgyának 

megfelelő CAR-rendszerű (összkockázati) építési-szerelési munkákra vonatkozó érvényes 

felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 10.000.000,- HUF/év, és 1.000.000,- HUF/káresemény 

biztosítási érték. A kötvény a szerződés mellékletét képezi. 

 

8. Együttműködés, kapcsolattartás 

 

8.1. A Felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködnek, melynek során kölcsönös 

tájékoztatják, értesítik egymást minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű 

teljesítést befolyásolhatja.  

 

8.2. Az együttműködés keretében mindegyik fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél által 

kezdeményezett egyeztetéseken. Mindegyik fél köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a 

károk megelőzése, valamint az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében. 

 

8.3. A Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint levélben, 

e-mailben küldenek meg egymásnak. A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor azt 
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a másik fél igazoltan megkapta, vagy átvette. Amennyiben a szerződésben szereplő címekre ajánlott 

levelet küldenek a felek és azt a posta nem kereste jelzéssel küldi vissza, a levélküldemény a feladást 

követő 5. munkanapon átvettnek tekinthető. 

 

8.4. Az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként a Megrendelőt a műszaki ellenőr, a 

Vállalkozót pedig a felelős műszaki vezető teljes jogkörben képviseli. Ha e meghatalmazottak 

személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. 

 

Megrendelő képviselője 

műszaki ellenőr:  

Név:  

Telefonszám:  

E-mail cím: 

 

Vállalkozó képviselője  

felelős műszaki vezető: 

Név:………………………..  

Telefonszám:  

E-mail cím: 

 

8.5. A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és 

minőségi műszaki ellenőrzésére, a teljesítés és az ez alapján benyújtott számla leigazolására, a 

műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvételre. 

 

8.6. A Megrendelő műszaki ellenőre különösen a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, 

valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, 

továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges munka elvégzése 

érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. 

 

8.7. A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési helyszín 

műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és képviseletében 

bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézett bármely irat, 

nyilatkozat, értesítés átvételére. 

A felek meghatalmazott képviselői a jelen szerződés módosítására nem jogosultak.  

 

5.2. A Megrendelő műszaki ellenőre útján bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely szakaszát. A 

Vállalkozó felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzés feltételei 

biztosítottak legyenek, így pl. köteles előzetesen értesíteni a Megrendelő műszaki ellenőrét arról, ha 

valamely munkarész eltakarásra kerülne, továbbá ha valamely alvállalkozó részmunkájának 

Vállalkozó általi átvételére kerül sor. 

 

9. Alvállalkozók igénybevétele 

 

Vállalkozó a szerződés teljesítésébe az alábbi alvállalkozókat vonja be: ……….. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozók nem állnak a jelen szerződés 

előzményét képező közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 

alvállalkozót előzetesen bejelenteni és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó 

nyilatkozatát benyújtani, hogy a Vállalkozó által igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a jelen 

szerződés előzményét képező közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.  Vállalkozó 



34  

feladata valamennyi alvállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkötése. Az 

igénybe vett alvállalkozókról, az általuk végzett munkákról és azok nettó vállalkozási díjhoz 

viszonyított arányáról a Vállalkozó a Megrendelőt folyamatosan tájékoztatni köteles. A Vállalkozó a 

jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó 

jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely a nélkül nem 

következett volna be. 

 

10. Vegyes rendelkezések 

 

10.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megtérítendő kárként terheli a jelen szerződés megszegése 

miatt esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatai, ha az a Vállalkozó szerződésszegéséből vagy 

a neki felróható egyéb okból következett be. 

 

10.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

10.3. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi korlátozás 

nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, 

továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. 

 

10.4. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdése értelmében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és kötelezettséget vállal egyben 

arra, hogy amennyiben a nyilatkozatban foglalt tartalom változik, erről a Megrendelőt haladéktalanul 

tájékoztatja. 

 

10.5. Jelen Szerződést a Felek csak a Kbt. 141.§-ában foglaltak szerint módosíthatják.  

 

10.6. A Felek kijelentik, hogy a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton, a Pp. előírásainak 

megfelelő egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, melynek sikertelensége esetén bármely jogvitájuk 

eldöntésére alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.   

 

10.7. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben különösen a Ptk., a Kbt., az Étv., valamint az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szabályai, valamint az 

ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a Vállalkozó ajánlata az irányadók. 

 

10.8. Ezen szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek jelen 

szerződést eltérő időpontban írják alá, úgy a szerződés aláírásának, egyben a szerződéskötésnek és a 

szerződés hatályba lépésének napja a szerződést másodikként aláíró fél aláírásának napja. 

 

10.9. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá 6 példányban, melyből 4 példány illeti meg a Megrendelőt, két példány pedig 

a Vállalkozót. 

 

 

Kelt, .......................................    Kelt: …………………… 

 

 

Megrendelő Vállalkozó 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

2. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 

3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 

 

Kerepes Város Önkormányzata „Kerepes, Meseliget Óvoda felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
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 1. sz melléklet 
 

 

ADATLAP AZ AJÁNLATTEVŐ(K)RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

INFORMÁCIÓKRÓL1 

 

Kerepes Város Önkormányzata „Kerepes, Meseliget Óvoda felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

Ajánlattevő 

Neve:  

Címe:  

Székhelye:  

Telefonszáma:  

Fax-száma:  

E-mail:  

Cégjegyzék szám:  

EKR azonosító száma:  

Adószám:  

Cégjegyzésre jogosult neve: 

Címe: 

Telefonszáma: 

Fax-száma: 

E-mail: 

 

Jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartásra kijelölt 

személy: 

Neve: 
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Címe: 

Telefonszáma: 

Fax-száma: 

E-mail: 

 

………………………, 2019. ………………………… hó……nap 

 

 

……………………………………………......... 

 cégszerű aláírás cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 
1Közös ajánlattétel esetén jelen nyilatkozatot ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni! 

 

 

 

2. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A) ÉS B) PONTJA SZERINT ALVÁLLALKOZÓ 

IGÉNYBEVÉTELÉRŐL  

Kerepes Város Önkormányzata „Kerepes, Meseliget Óvoda felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

 

a) Alulírott …………………………….. (cégjegyzésre jogosult képviselő neve), mint a(z) 

………………………… ……………………………………………................. (Ajánlattevő neve) 1 

cégjegyzésre jogosult képviselője  

nyilatkozom, 

hogy a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés alábbi részének (részeinek) 

teljesítéséhez veszünk igénybe alvállalkozót: 

- ………………………………….. 

- ………………………………….. 

- ………………………………….. 

 

Ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók az alábbiak: 

Már ismert igénybe venni kívánt 

alvállalkozó megnevezése és 

székhelye  

Már ismert igénybe venni kívánt 

alvállalkozó által végzett 

tevékenység 

Név: 

Székhely: 

 

Név: 

Székhely: 

 

Név: 

Székhely: 

 

 

 

VAGY 
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b) Jelen közbeszerzési eljárásban az általam képviselt …… (cég név)1 ajánlattevő közbeszerzési eljárás 

eredményképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 2 

Kelt: ………………….,  2019.. ……………….. hónap  …….nap 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 

 
1 Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt fel kell tüntetni. 
2 Ajánlattevőnek vagy az a) vagy a b) jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie.  
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3. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN 

AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZET IGÉNYBE VÉTELÉRŐL  

Kerepes Város Önkormányzata „Kerepes, Meseliget Óvoda felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

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

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője  

 

nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt ………………………………………................... (Ajánlattevő neve) 

 

a) az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet(ek) kapacitására támaszkodva kíván 

megfelelni:* 

Alkalmasság 

igazolásában részt 

vevő szervezet 

megnevezése és 

székhelye: 

A szervezet 

alvállalkozóként 

megjelölésre került-e 

(alvállalkozó/nem 

alvállalkozó) 

Az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölése, amely alkalmassági 

követelmény igazolása érdekében 

ajánlattevő a szervezet erőforrására (is) 

támaszkodik 

   

   

   

   

 

 

 

VAGY 

 

 

b) az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet kapacitására nem 

kíván támaszkodni. 

Kelt: ………………….,  2019. ……………….. hónap  …….nap 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ajánlattevőnek vagy az a) vagy a b) jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie 
2Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozóval kívánja alkalmasságát igazolni, akkor a fenti nyilatkozat vonatkozásában az 

alvállalkozó kapacitást biztosító szervezetnek vagy (személynek) minősül, azt a jelen nyilatkozattételnél fel kell tüntetni. 
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4. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

A KIZÁRÓ OKOKRÓL1 

Kerepes Város Önkormányzata „Kerepes, Meseliget Óvoda felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 
 

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

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője  

 

nyilatkozom, 

hogy nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. §-a (1) 

bekezdés g) – k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) 

bekezdése alapján az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek 

vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok. 

 

 

Kelt: ………………….,  2019. ……………….. hónap  …….nap 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Közös ajánlattétel esetén a dokumentumot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön kell csatolnia.  
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                                                                                                                         5. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 

A MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK TELJESÜLÉSÉRŐL 

Kerepes Város Önkormányzata „Kerepes, Meseliget Óvoda felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
 
 

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

ajánlattevő / az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet1 cégjegyzésre jogosult képviselője 

 

nyilatkozom, 

 

hogy az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. 

 

 

Kelt: ………………….,  2019. ……………….. hónap  …….nap 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                      
1 A megfelelő részt jól látható módon meg kell jelölni. 
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                                                                                                                         6. sz. melléklet 
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

Kerepes Város Önkormányzata „Kerepes, Meseliget Óvoda felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig 

(év/hónap) 

Munkahely megnevezése, munkakör 

  

  

 

 Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlat bemutatása 

 (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Többlet szakmai gyakorlatot 

alátámasztó korábbi projektek 

ismertetése, időpontjai (-tól, -ig) 

(év, hónap) 

Többlet szakmai 

gyakorlat számított 

(átfedéssel csökkentett) 

időintervalluma (egész 

hónap)* 

Ellátott funkciók, feladatok és beosztások 

ismertetése (a többlet szakmai gyakorlat 

eldöntéséhez szükséges mértékben 

részletezve) 

   

   

Többlet szakmai gyakorlat 

(összesen egész hónap)* 

** 

_______________ 

hónap  

 

 

 

EGYÉB 

Egyéb képességek: 

 

Szakértelem: 
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Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… ajánlattevő által ajánlott ……………… szakember részt veszek 

Kerepes Város Önkormányzata „Kerepes, Meseliget Óvoda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásában. 

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a 

tervezett teljesítési időszakban, és az ajánlatban szereplő munkakörben, melyre vonatkozóan a saját kezűleg 

aláírt önéletrajzomat az ajánlattevő benyújtotta. 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, 

amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.   

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Kelt: ………………….,  2019. ……………….. hónap  …….nap 

 

 

……………………………….. 

szakember saját kezű aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* A többlet szakmai gyakorlati idő meghatározása: 

- az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy  

o amennyiben egy adott időszakban többféle szakmai többlet szakmai gyakorlatot is szerzett a 

szakember, az átfedésnek minősül, ezért ilyen esetben csak egyszer vehető figyelembe az adott időszak 

időtartama. 

o a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába 

 

** Ezen hónap érték kerül a felolvasólapra. Amennyiben az ajánlattevő nem kíván megajánlani többlet szakmai gyakorlatot a 

szakember vonatkozásában, akkor a felolvasólapon 0 hónap megajánlást kell szerepeltetni és ebben az esetben az önéletrajzban is 

0 hónapot kell szerepeltetni. 
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                                                                                                                         7. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

Kerepes Város Önkormányzata „Kerepes, Meseliget Óvoda felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

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

megnevezése)1 cégjegyzésre jogosult képviselője 

 

nyilatkozom, 

 

hogy nyertességem esetén vállalom, hogy a felhívás egyéb információk részében előírt 

felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fogok. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a szerződéskötés 

időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt kritériumoknak megfelelő 

felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) 

bekezdése alapján, és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 

 

Kelt: ………………….,  2019. ……………….. hónap  …….nap 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt fel kell tüntetni. 
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                                                                                                                         8. sz. melléklet 

                                                                                                                         

 

 
NYILATKOZAT EGYENÉRTÉKŰSÉGGEL KAPCSOLATBAN 

Kerepes Város Önkormányzata „Kerepes, Meseliget Óvoda felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

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

megnevezése)1 cégjegyzésre jogosult képviselője 

 

nyilatkozom, 

hogy2 

a) az ajánlatunkban nem kívánunk egyenértékű megoldással élni 

 

VAGY 

b) az ajánlatunkban a műszaki leírás és/vagy a költségvetés vonatkozásában az alábbi egyenértékű 

megoldással kívánunk élni: 

 

 Műszaki leírás és/vagy a költségvetési 

tétel megnevezése 

Az egyenértékű megoldást igazoló 

dokumentum megnevezése2 

  

  

  

  

 

Kelt: ………………….,  2019. ……………….. hónap  …….nap 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt fel kell tüntetni. 
2A megfelelő részt aláhúzással vagy más módon egyértelműen kell jelölni. 
3Adott esetben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (6) bekezdése szerinti dokumentumokat csatolni kell.  
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 9. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT A FELELŐS FORDÍTÁSRÓL 

Kerepes Város Önkormányzata „Kerepes, Meseliget Óvoda felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

 

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

megnevezése)1 cégjegyzésre jogosult képviselője 

 

nyilatkozom, 

 

hogy az ajánlatban becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának2 tartalma a fordítás alapjául szolgáló 

dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik. 

 

Kelt: ………………….,  2019. ……………….. hónap  …….nap 

 

 

 

………………………………. 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt fel kell tüntetni. 
2A felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért is az 

ajánlattevő a felelős. 
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10. sz. melléklet 
 

 

 

NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRÓL 

Kerepes Város Önkormányzata „Kerepes, Meseliget Óvoda felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

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

megnevezése)1 cégjegyzésre jogosult képviselője 

 

nyilatkozom, 

 

hogy nyertességünk esetén vállaljuk az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszertési dokumentumok 14.4-

14.6. pontjában részletezett feltételek szerinti jótállási (hibás teljesítési) biztosíték határidőben történő 

benyújtását.  

 

Kelt: ………………….,  2019. ……………….. hónap  …….nap 

 

 

 

………………………………. 

cégszerű aláírás 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
1 Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt fel kell tüntetni. 
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A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉS VONATKOZÁSÁBAN AJÁNLATKÉRŐ FELKÉRÉSÉRE 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 
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11. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT A BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBERRŐL 

Kerepes Város Önkormányzata „Kerepes, Meseliget Óvoda felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

 

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

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve) 1 cégjegyzésre jogosult képviselője 

az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, és feladatleírás gondos áttekintése után a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdésének 

b) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy  

 

a szerződés teljesítésébe az alábbi szakember(eke)t kívánjuk bevonni: 

 

 

Szakember 

neve: 

Az érvényes felelős műszaki vezetői 

jogosultságot igazoló kamarai 

nyilvántartási szám2: 

Az érvényes felelős műszaki vezetői 

jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos 

elérhetőségi útvonala3: 

 
 
 

 
 

 

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a szakemberek számának megfelelően, szükség szerint. 

 

 

Kelt: ………………….,  2019. ……………….. hónap  …….nap 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt fel kell tüntetni. 
2 Ha nincs ilyen, akkor „nincs” szöveget kell beírni vagy más módon egyértelműen kell jelölni. 
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3 Ha nincs ilyen, akkor „nincs” szöveget kell beírni vagy más módon egyértelműen kell jelölni. 

 

 

 

 
FIGYELEM! EZT AZ ÖNÉLETRAJZOT CSAK ABBAN AZ ESETBEN KELL KITÖLTENI ÉS 

BENYÚJTANI, AMENNIYBEN AZ AJÁNLATTEVŐ A 11. SZ. MELLÉKLETET NEM TÖLTI KI, 

MIVEL A SZAKEMBER MÉG NEM RENDELKEZIK JOGOSULTSÁGGAL!! 

 

 

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében 

bemutatott szakember felhívás III.1.3) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlatot alátámasztó önéletrajza 

(adott esetben) 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

Képzettség 

megnevezése: 

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése 

  

  

Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges 

szakmai gyakorlati időt alátámasztó szakmai gyakorlat bemutatása 

 (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Az előírt szakmai gyakorlatot 

alátámasztó korábbi projektek 

ismertetése, időpontjai (-tól, -ig) 

(ÉV, HÓNAP) 

Az előírt szakmai 

gyakorlat (egész 

hónap) 

Ellátott funkciók, 

feladatok és beosztások 

ismertetése (az előírt 

szakmai gyakorlat 

eldöntéséhez szükséges 

mértékben részletezve) 

   

   

   

 

EGYÉB 

 

Egyéb képességek: 

 

Szakértelem: 

 

Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… ajánlattevő által ajánlott ……………… szakember részt veszek 

Kerepes Város Önkormányzata „Kerepes, Meseliget Óvoda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásában. 
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Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a 

tervezett teljesítési időszakban, és az ajánlatban szereplő munkakörben, melyre vonatkozóan a saját kezűleg 

aláírt önéletrajzomat az ajánlattevő benyújtotta. 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, 

amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.   

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Kelt: ………………….,  2019. ……………….. hónap  …….nap 

 

 

……………………………….. 

szakember saját kezű aláírása 

 
 

 


