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I. BEVEZETŐ 
 
 

I.1. Általános bevezető 

Jelen Közbeszerzési Dokumentumokat a Pápai Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő (a 
továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
57. § (1) bekezdésével összhangban annak érdekében bocsátja az Ajánlattevők 
rendelkezésére, hogy az Ajánlatkérő által „Pápai Tankerületi Központ Türr István 
Gimnázium és Kollégium kollégium épületének energetikai célú felújítása a 
KEHOP-5.2.10 projekt keretében” tárgyú, a Kbt. Harmadik részének szabályai szerint, 
nemzeti eljárási rendben folytatott, a Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 
elősegítse és támogassa az Ajánlattevőket az ajánlattételi felhívásban és a jelen 
Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott követelményeknek mindenben 
megfelelő ajánlat összeállításában és benyújtásában. 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: 

Név: Balogh Márton Sándor 

Levelezési cím: 9400 Sopron, Jázmin utca 10. 

E-mail: balogh.marton.sandor@gmail.com  

Lajstromszám: OO613 
 
Az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők közös érdeke és célja, hogy a teljesítésre alkalmas 
Ajánlattevők ajánlata érvényesnek minősüljön, ehhez azonban az ajánlattételi 
felhívásban, a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat 
benyújtására van szükség az Ajánlattevők részéről. 
 
Az Ajánlatkérő javasolja ezért, hogy az Ajánlattevők az ajánlattételi felhívást, illetve a 
jelen Közbeszerzési Dokumentumokat figyelmesen tanulmányozzák, és írásbeli 
ajánlatukat szigorúan az ajánlattételi felhívásban, valamint a jelen Közbeszerzési 
Dokumentumokban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítsék 
el és nyújtsák be, bizonytalanság esetén pedig éljenek a Kbt.-ben meghatározott 
kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével a Kbt. 56. §-ban és a 114. § (6) bekezdésében 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően, valamint a jelen Közbeszerzési 
Dokumentumokban foglalt iránymutatás szerint. 
 
Amennyiben Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot készít kérjük azon nyilatkozatot az 
EKR-ben szíveskedjenek megtenni. 
 
Az Ajánlatkérő a fentiekkel összefüggésben az Ajánlattevők figyelmébe ajánlja 
különösen a Kbt. alábbi rendelkezéseit: 
 
1. A Kbt. alkalmazásában gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi 

személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen 

mailto:balogh.marton.sandor@gmail.com
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személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások 
kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. [Kbt. 3. § 10. pont] 
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése alapján ahol a 
közbeszerzési törvény az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását 
vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, 
aki az EKR rendszerben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozó 
„érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezte. 

 
2. A Kbt. alkalmazásában Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a 

közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. [Kbt. 3. § 1. pont] 
 
3. A Kbt. alkalmazásában alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az 
Ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész 

vagy alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. [Kbt. 3. § 2. pont] 

 
4. Az ajánlatot az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, valamint a Közbeszerzési 

Dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. [Kbt. 66. § (1) bekezdés] 

 
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 

felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) bekezdés] 

 
6. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 66. § (5) 

bekezdés szerinti információkat. [Kbt. 68. § (4) bekezdés] 
 

7. Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), 
alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésé g)-k), m) és q) pontjaiban 
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.  

 
8. Az Ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség 

biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében – 
a) nem tehet másik ajánlatot más Ajánlattevővel közösen, 
b) más Ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlatot benyújtó Ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát 

nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. [Kbt. 36. § (1) bekezdés] 
 
9. Az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozókat. [Kbt. 66. § (6) bekezdés] 



Pápai Tankerületi 

Központ 

I. BEVEZETŐ 
8500 Pápa, 

Mézeskalács u. 2. „Pápai Tankerületi Központ Türr István Gimnázium és 
Kollégium kollégium épületének energetikai célú 

felújítása a KEHOP-5.2.10 projekt keretében”  

 

5 

 
Az Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy a jelen Közbeszerzési Dokumentumok kiadásával 
nem célja az ajánlattételi felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb, vonatkozó 
jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen 
Közbeszerzési Dokumentumok kizárólag az ajánlattételi felhívással, a Kbt.-vel és a 
vonatkozó jogszabályokkal együttesen, azokkal összhangban értelmezendő. 

 
A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által 
üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) 
igénybevételével bonyolítja le Ajánlatkérő. Az elektronikus közbeszerzési rendszer a 
https://ekr.gov.hu/ oldalon érhető el. 
 
 
I.2. A Közbeszerzési Dokumentumokról 
 
Az Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében készíti és bocsátja az 
Ajánlattevők rendelkezésére a jelen Közbeszerzési Dokumentumokat. Ajánlatkérő 
rögzíti, hogy a Közbeszerzési Dokumentumok átvétele az eljárásban való részvétel 
feltétele. Az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat elektronikusan, 
térítésmentesen bocsátja az érdekelt gazdasági szereplők rendelkezésére. 
 
Az Ajánlattevők felelőssége, hogy ajánlatuk benyújtásáig megbizonyosodjanak arról, 
hogy az ajánlat benyújtásához szükséges minden információ a rendelkezésükre áll, és 
ajánlatuk elfogadása esetén képesek a szerződés teljesítésére az abban meghatározott 
feltételek mellett. Az Ajánlattevők felelőssége továbbá, hogy ellenőrizzék a 
Közbeszerzési Dokumentumok teljes átvételét, ugyanis az Ajánlatkérő semmilyen 
kifogást nem fogad el, melynek az indoka, hogy az Ajánlattevő elmulasztotta a jelen 
Közbeszerzési Dokumentumok, vagy annak valamely részének átvételét, megismerését. 
Az Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden – a 
megvalósításhoz szükséges – információ rendelkezésére állt, a jelen Közbeszerzési 
Dokumentumokat szakmai hozzáértése alapján megvizsgálta és a benne megfogalmazott 
feladatokat megvalósításra alkalmasnak találta. 
 
Az Ajánlatkérő a jelen Közbeszerzési Dokumentumok másolásához nem járul hozzá, 
kivéve, ha az az ajánlat elkészítéséhez szükséges az Ajánlattevő részéről. Az 
alvállalkozók számára a rájuk vonatkozó mértékben készíthető kivonat. Az Ajánlatkérő 
nem járul hozzá, hogy a jelen Közbeszerzési Dokumentumokat akár részeiben, akár 
egészében az ajánlat elkészítésén túl bármilyen más célra felhasználják. A jelen 
Közbeszerzési Dokumentumok másra nem ruházhatóak át. 
 
 

I.3. A felek közötti kommunikáció és kapcsolattartás 
 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 41. § (2)–(3) és 
(5) bekezdése csak abban az esetben alkalmazandó, ha az elektronikus úton történő 
kapcsolattartás e rendeletben foglaltak szerint nem kötelező. Ahol a Kbt. kifejezetten 
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faxon vagy elektronikus úton történő kapcsolattartási módot ír elő, a faxon történő 
kapcsolattartás csak akkor alkalmazható, ha az elektronikus úton történő 
kapcsolattartás 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint nem kötelező. 
Minden más módon érkező megkeresésre az Ajánlatkérő a válaszadást megtagadja. 
 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlatkérő 
abban az esetben rendelkezhet úgy, hogy nem kötelező az elektronikus úton történő 
kommunikáció és az EKR alkalmazása, ha az EKR üzemeltetője által – a honlapján – 
közzétett tájékoztatás alapján az EKR részben vagy egészben tartósan nem tudja 
biztosítani a Kbt.-nek és végrehajtási rendeleteinek megfelelő eljárást. 
 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek az 
ajánlatok elbírálásáról készített összegezésben fel kell tüntetnie, hogy milyen okból volt 
szükséges az elektronikus úttól eltérő kommunikáció használata. Az elektronikus úton 
történő kapcsolattartás mellőzése kizárólag azon dokumentumok, illetve az ajánlat azon 
része tekintetében megengedett, amelynek vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti 
okok fennállnak. Az elektronikus úton történő kommunikáció mellőzése az (1) bekezdés 
szerinti indokok alapján nem alkalmazható az ajánlat benyújtásakor a felolvasólap 
tartalmát képező adattartalomra, kivéve, ha az (1) bekezdés e)–f) pontja alapján az 
ajánlatok benyújtása egészében papír alapon történik. 
 
(2) Az ajánlatkérőnek az ajánlatok elbírálásáról készített összegezésben fel kell 
tüntetnie, hogy milyen okból volt szükséges az elektronikus úttól eltérő kommunikáció 
használata. Az elektronikus úton történő kapcsolattartás mellőzése kizárólag azon 
dokumentumok, illetve az ajánlat azon része tekintetében megengedett, amelynek 
vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti okok fennállnak. Az elektronikus úton történő 
kommunikáció mellőzése az (1) bekezdés szerinti indokok alapján nem alkalmazható az 
ajánlat benyújtásakor a felolvasólap tartalmát képező adattartalomra, kivéve, ha az (1) 
bekezdés e)–f) pontja alapján az ajánlatok benyújtása egészében papír alapon történik. 
 
A jelen közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt 
dokumentumokat elsősorban elektronikus úton küldi meg az Ajánlattevőknek.  
 
A 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 26/C. §- a következőket tartalmazza: 
(1) Ahol a közbeszerzési törvény vagy a közbeszerzési törvény felhatalmazása alapján 
megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során 
valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR 
rendszerben 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 rendszerben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a 
nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR 
rendszerben 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) Ha az adott nyilatkozatra az EKR rendszerben 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 az EKR 
rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül 
kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításaként kell tekinteni. 
(3) Ahol a közbeszerzési törvény végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve 
gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum 
benyújtható a papíralapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus 
másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon 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. 
(4) Az EKR rendszer használata esetén, amennyiben az olyan nyilatkozatot, amely 
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen 
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), az ajánlatkérő 
akkor köteles elektronikus okiratként elfogadni, ha az megfelel a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat 
követelményeinek. 
(5) Az EKR rendszerben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő 
szervezet vagy – az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést az EKR rendszerben benyújtó 
gazdasági szereplő esetében – a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a 
személyt, aki az EKR rendszerben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő 
részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az 
EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő 
szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 
(6) Az EKR rendszerben elektronikus űrlapon benyújtandó 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 nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági 
szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre 
bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok 
megfelelnek. 
(7) Ahol a közbeszerzési törvény vagy a közbeszerzési törvény felhatalmazása alapján 
megalkotott külön jogszabály valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, 
azon a dokumentum elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. 
(8) Az ajánlatkérő annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott 
dokumentumok tartalmát meg tudja jeleníteni, a közbeszerzési dokumentumokban 
előírja az EKR rendszerben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok 
jellemzőire, így különösen a fájlformátumra vonatkozó követelményeket. Az ajánlatkérő 
ilyen előírásának biztosítania kell a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, és nem 
korlátozhatja a gazdasági szereplők részvételét a közbeszerzési eljárásban. 
 
A 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 26/D. §- a következőket tartalmazza: 
(1) Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről és a beérkezés 
időpontjáról az EKR rendszer haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást 
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küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus 
visszaigazolásban szereplő időpont. 
(2) Amennyiben az EKR rendszerben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz 
eleget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező 
dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az olvasható, 
illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő, amennyiben azt nem tartja szükségesnek, nem 
köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt – ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy 
az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként 
csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az 
ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai 
hiányosságnak, hanem úgy kell kezelni (a közbeszerzési törvény hiánypótlásra 
vonatkozó szabályaira figyelemmel), mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot 
nem nyújtotta volna be. 
 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján 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. 
 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (9) bekezdése szerint az előzetes 
vitarendezési kérelem megküldése és az előzetes vitarendezés során a kommunikáció az 
EKR-ben történik. 
 
 
I.4. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás 
 
Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a 
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelni. 
 
Azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az 
Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg: 
 
Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Telefonszám: +36-1-428-5100 
Telefaxszám: +36-1-428-5509 
Internetcím: http://nav.gov.hu/ 
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Név: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelet 

Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6. 
Telefonszám: +36-1-224-9100 
Telefaxszám: +36-1-224-9163 
Internetcím: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/ 
 
Név: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Telefonszám: +36-1-476-1100 
Telefaxszám: +36-1-476-1390 
Internetcím: www.antsz.hu 

 
Név: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ 
Cím: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. 
Telefonszám: +36-1- 477-5700 
Telefaxszám: +36-1- 477-5800 
Internetcím: www.munka.hu 
  
Név: Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya 
A területileg illetékes szerv a www.ommf.hu internetes oldal, 
elérhetőség/Munkavédelmi felügyelőségek menüpont alatt 
található. 

Cím: 1036 Budapest, Váradi u. 15. 
Telefonszám: +36-1- 216-2901, +36-1- 323-3600 
Telefaxszám: +36-1- 323-3602 
Internetcím: www.ommf.hu 
  
Név: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 
Cím: 1145 Budapest, Columbus u.17-23.  
Telefonszám: +36-1-301-2900 
Telefaxszám: +36-1-301-2903 
Internetcím: www.mbfh.hu 
  
Név: Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
Telefonszám: +36-1-795-2975 (zöldszám: +36-80-203-939) 
Telefaxszám: +36-1-795-0760 
Internetcím: http://www.egyenlobanasmod.hu 
  
Név: Földművelésügyi Minisztérium 
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.  
Telefonszám: +36-1-795-2000 
Telefaxszám: +36-1-795-0200 
Internetcím: info@fm.gov.hu 

http://www.ommf.hu/
http://www.ommf.hu/
http://www.mbfh.hu/
http://www.egyenlobanasmod.hu/
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Név: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős 
Államtitkárság 

Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 
Telefonszám: +36-1-795-1200 
Internetcím: info@emmi.gov.hu 
 
Név: Nemzetgazdasági Minisztérium 
Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
Telefonszám: +36-1-795-1400 
Telefaxszám: +36-1-795-0716 
 
A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. 
 
 
I.5. Az ajánlatok elkészítése és költségei 
 
Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos mindennemű költséget az 
Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevők a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban 
kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb, különösen anyagi igényt nem 
érvényesíthetnek az Ajánlatkérővel, illetve az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezettel 
szemben.  
A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az 
Ajánlatkérővel, illetve az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezettel szemben e 
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 
 
 
I.6. Közös ajánlattétel 
 
Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. 
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan 
gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 
 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi közös Ajánlattevő 
által aláírt együttműködési (konzorciális) megállapodást. A megállapodásban a 
szerződő feleknek ki kell jelölniük a vezető tagot, illetve a vezető tag képviseletében 
eljáró személyt, valamint a vezető tagot fel kell jogosítani a közös Ajánlattevők nevében 
való eljárásra, az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, továbbá a közös Ajánlattevők 
nevében – a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott nyilatkozatok, 
illetve a szerződés aláírása kivételével – a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére. A szerződésnek tartalmaznia kell a vezető tag kifejezett 
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ebbéli megbízatását elfogadja. 
A 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 26/B. (2) bekezdése szerint a Kbt. 35. (3) bekezdése 
alapján a közös Ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 
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nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös Ajánlattevők megjelölését. 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésben csatolni kell a közbeszerzési törvény 35. § (2) bekezdés 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 rendszerben elektronikus úton teendő 
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
képviseletében eljárhat. 
 
Az együttműködési (konzorciális) megállapodás egyebekben akkor fogadható el, ha 
 

a) tartalmazza a közös Ajánlattevők megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát; 
b) tartalmazza a vezető tag megjelölését azzal, hogy a vezető tag korlátozás nélkül 

jogosult valamennyi közös Ajánlattevőt képviselni - az EKR rendszerben 
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor - az Ajánlatkérővel 
szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az Ajánlatkérő felé megteendő, 
illetve megtehető jognyilatkozat – a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban 
meghatározott nyilatkozatok, illetve a szerződés aláírása kivételével – 
tekintetében; 

c) tartalmazza, hogy a vezető tag, mint képviselő felel az Ajánlatkérővel való 
kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 
szerződés teljesítésének a közös Ajánlattevők közötti koordinálásáért és a közös 
Ajánlattevők általi végrehajtásáért; 

d) tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését; 
e) tartalmazza valamennyi közös Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 

felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 
szerződés szerződésszerű teljesítéséért; 

f) a közös Ajánlattevők nyertes Ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére, 
hogy a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely 
további feltételtől vagy időponttól, illetve, hogy a szerződés hatálybalépése nem 
függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól, továbbá; 

g) a megállapodás valamennyi közös Ajánlattevő aláírásával hatályba lép. 
 
A közös Ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös Ajánlattevők megjelölését. 
 
Ahol e törvény az Ajánlatkérő számára az Ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a 
kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és 
indokolás [72. §] kérése esetében az Ajánlatkérő a közös Ajánlattevőknek szóló 
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a nevükben eljárni jogosult képviselőnek 
küldi meg. 
 
 
I.7. Az ajánlat módosítása, illetve visszavonása 
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Az Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 55. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlattételi 
határidő lejártának időpontjáig módosíthatja. A 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 26/G. 
§-a szerint az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlattételi, illetve részvételi 
határidő lejártáig új ajánlat, illetve részvételi jelentkezés benyújtásával módosíthatja az 
ajánlatát, illetve részvételi jelentkezését. Ebben az esetben az elsőként benyújtott 
ajánlatot vagy részvételi jelentkezést az új ajánlat vagy részvételi jelentkezés megtétele 
előtt vissza kell vonnia. 
 
Az Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 55. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlattételi 
határidő lejártáig vonhatja vissza. 
 
 
I.8. Ajánlati kötöttség 
 
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az 
elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az Ajánlattevőknek az eljárást 
lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. [Kbt. 
70. §] 
 
Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 
felkérheti az Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további 
fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati 
kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan (60) napot. Amennyiben az 
Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell 
tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben 
valamelyik Ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát Ajánlatkérő 
figyelmen kívül hagyja. 
 
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatok elbírálásáról 
szóló írásbeli összegezésnek az Ajánlattevők részére történt megküldése napjától a 
nyertes Ajánlattevő és – amennyiben az Ajánlatkérő az eljárásban második helyezett 
Ajánlattevőt is hirdet – a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati 
kötöttsége további hatvan (60) nappal meghosszabbodik. [Kbt. 131. § (5) bekezdés] 
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II. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 

a(z) 

„Pápai Tankerületi Központ Türr István Gimnázium és Kollégium kollégium 
épületének energetikai célú felújítása a KEHOP-5.2.10 projekt keretében”    

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

(külön mellékelve) 
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

a(z) 

„Pápai Tankerületi Központ Türr István Gimnázium és Kollégium kollégium 
épületének energetikai célú felújítása a KEHOP-5.2.10 projekt keretében”    

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

(külön mellékelve) 
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IV. SZERZŐDÉSTERVEZET 
a(z) 

„Pápai Tankerületi Központ Türr István Gimnázium és Kollégium kollégium 
épületének energetikai célú felújítása a KEHOP-5.2.10 projekt keretében”   

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

(külön mellékelve) 
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V. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS 

a(z) 

„Pápai Tankerületi Központ Türr István Gimnázium és Kollégium kollégium 
épületének energetikai célú felújítása a KEHOP-5.2.10 projekt keretében”   

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

(külön mellékelve) 

 

 


