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I. 
SEGÉDLET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ 
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1. Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége 
 
Neve:  Székesfehérvári Tankerületi Központ 
Címe:   8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. 
Képviselő:   Török Szabolcs tankerületi igazgató 
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. 
Telefon:   +36/22/795-238 
E-mail:   mihaly.rakoncza@kk.gov.hu 
 
Ajánlatkérő képviseletében eljár: 

 
Neve:  ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
Címe:   8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. em. 
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9. földszint 
Kapcsolattartó: dr. Czink Henrietta 
   Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Telefon:  +36 20 217 3711 
E-mail:  czink.albensis@fejer.hu 
Honlap címe: http://www.fejer.hu/index.php?pg=menus&id=334 

 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége 
 
A közbeszerzés tárgya: Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári 
Tankerületi Központ 13 intézményének infrastrukturális fejlesztése (építési beruházás). 

 

1. rész: 
A Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infra-

strukturális fejlesztése 

2. rész: 
A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális 

fejlesztése 

3. rész: A Bodajki Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 

4. rész: A Csabdi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 

5. rész: 
Az Esterházy Móricz Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola (Csákvár) tanulást 

segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 

6. rész: 
Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Dég) tanulást segítő tereinek 

infrastrukturális fejlesztése 

7. rész: 
A Batthyányi Fülöp Gimnázium és Általános Iskola (Enying) tanulást segítő tereinek infra-

strukturális fejlesztése 

8. rész: 
A Gárdonyi Géza Általános Iskola (Gárdony) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesz-

tése 

9. rész: 
A Lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő terei-

nek infrastrukturális fejlesztése 

10. rész: 
A Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális 

fejlesztése 

11. rész: 
A Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesz-

tése 

12. rész: 
A Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesz-

tése 

13. rész: A Gorsium Általános Iskola (Tác) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 
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A közbeszerzés mennyisége: 
 

 A rész elnevezése A közbeszerzés tárgya 
A közbeszerzés 

mennyisége 

Az elvégzendő feladatok 
részletezése 

(figyelemmel az Ajánlat-
tételi felhívásban szerep-

lő CPV kódokra is) 

1. rész: 

A Bakonycsernyei 
Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti 
Iskola tanulást segítő 
tereinek infrastruktu-

rális fejlesztése 

- Tetőcsere 
- Nyelvi labor 
korszerűsítése 

tetőhéjazatcsere
 1475 m2 
belső felújítás
 53 m2 

tetőhéjazatcsere 1475 
m2 
lapostető vízsszigetelés 
17 m2 
padlóburkolatcsere 
parketta 53 m2 
beltéri festés 415 m2 
akadálymentes mosdó 
kialakítása 1 db 

2. rész: 

A Bicskei Csokonai 
Vitéz Mihály Általá-
nos Iskola tanulást 

segítő tereinek infra-
strukturális fejlesztése 

- A tornaterem 
tető felújítása és burkolat 
cseréje, sportpadló elhe-
lyezésével 

tetőhéjazatcsere
 464,64 
m2 

tetőhéjazatcsere 464,64 
m2 
kazáncsere 186 kW 
fűtési teljesítmény 2 db 
akadálymentes mosdó 2 
db 

3. rész: 

A Bodajki Általános 
Iskola tanulást segítő 
tereinek infrastruktu-

rális fejlesztése 

- Tetőhéjazat 
csere 
- Sportudvar 
felújítása 

tetőhéjazat csere
 1025 m2 
sporpálya burko-
latfelújítás
 880 m2 

tetőhéjazatcsere 1025 
m2 
sportpálya burkolatfel-
újítás 880 m2 

4. rész: 

A Csabdi Petőfi Sán-
dor Általános Iskola 
tanulást segítő terei-
nek infrastrukturális 

fejlesztése 

- Tornaszoba 
visszaalakítása 2 normál 
méretű tanteremmé; 
- Belsőépítészeti 
felújítások 

belső felújítás
 256 m2 

padlóburkolatcsere 256 
m2 
beltéri festés 522 m2 
nyílászárócsere 8 db 
leány, fiú, akadálymentes 
mosdóblokk kialakítása  
 

5. rész: 

Az Esterházy Móricz 
Nyelvoktató Német 

Nemzetiségi Általános 
Iskola (Csákvár) tanu-

lást segítő tereinek 
infrastrukturális fej-

lesztése 

- A meglévő tor-
naterem burkolatának 
sportpadlóra cserélése 
- Az iskolaudvar 
burkolatának felújítása 
térkő burkolással 

tornaterem felújí-
tás 315 m2 
udvarfelújítás
 354 m2 

sportpadló kialakítás 
315 m2 
nyílászárócsere 3 db 
akadálymentes mosdó 
kialakítása 1 db 
udvari betonlapburkolat 
készítése 354 m2 

6. rész: 

Dr. Kovács Pál Álta-
lános Iskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola 
(Dég) tanulást segítő 
tereinek infrastruktu-

rális fejlesztése 

- Közlekedést 
biztosító folyosók belső-
építészeti felújítása, kor-
szerűsítése, az iskola 
közösségi térként is 
használt folyosóbeugrók 
felújítása, korszerűsítése; 
- Fűtés korszerű-
sítés 

belső felújítás
 268 m2 

padlóburkolatcsere 268 
m2 
fa lambéria burkolat 
készítése 249 m2 
beltéri festés 604 m2 
acéllemez lapradiátor 
elhelyezése 11 db 
akadálymentesmosdó 
kialakítása 1 db 

7. rész: 

A Batthyányi Fülöp 
Gimnázium és Általá-
nos Iskola (Enying) 
tanulást segítő terei-
nek infrastrukturális 

fejlesztése 

- Az udvaron 
található épület megúju-
lása, két új fejlesztőterem 
kialakításával 

energetikai felújí-
tás teljes épület
 194 m2 

padlóburkolatcsere 130 
m2 
festés 550 m2 
homlokzathőszigetelés 
230 m2 
padlásfödémhőszigetelés 
156 m2 
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8. rész: 

A Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 

(Gárdony) tanulást 
segítő tereinek infra-
strukturális fejlesztése 

- Iskolai könyvtár 
belső felújítása; 
- Energetikai 
korszerűsítés (nyílászáró 
csere, homlokzati hőszi-
getelés a tornaterem 
kivételével); 
- Fejlesztő foglal-
kozások megtartására 
alkalmas helyiség kialakí-
tása 

energetikai felújí-
tás teljes épületre
 3165 m2 

padlóburkolatcsere 
92,65 m2 
beltéri festés 267 m2 
műanyag kültéri nyílás-
zárócsere 141 db 
fa tetősíkablak csere 15 
db 
aluminium szerkezetű 
ajtó csere 5 db 
homlokzathőszigetelés 
1357 m2 
akadálymenetes mosdó 
kialakítása 1 db 

9. rész: 

A Lepsényi Fekete 
István Általános Isko-
la és Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanulást 
segítő tereinek infra-
strukturális fejlesztése 

- Mellékhelyiségek 
teljes felújítása 

mosdóblokk felújí-
tások 30 m2 

beltéri ajtócsere 12 db 
padlóburkolatcsere 30 
m2 
falburkolatcsere 91 m2 
festés 94,5 m2 
akadálymentes mosdó 
kialakítása 1 db 

10. rész: 

A Székesfehérvári 
Munkácsy Mihály 

Általános Iskola tanu-
lást segítő tereinek 
infrastrukturális fej-

lesztése 

- Tornaterem 
felújítása: nyílászáró 
csere, padozat fejújítása; 
- Iskolaudvar 
burkolat felújítás 

tornaterem felújí-
tás 162 m2 
udvar felújítás
 681 m2 

tornatermi sportparektta 
fektetése 162 m2 
külső oldali nyílászáró-
csere 12 db 
beltéri nyílászáró 7 db 
akadálymentes mosdó 
kialakítása 1 db 
kültéri aszfaltburkolat 
készítés 40 mm-ben 
27,2 m3 

11. rész: 

A Sárszentmihályi 
Zichy Jenő Általános 
Iskola tanulást segítő 
tereinek infrastruktu-

rális fejlesztése 

- Tornaterem 
padlóburkolatának cseré-
je sportpadlóra, az üveg-
téglafal cseréje új nyílás-
zárókra, régi fűtőtestek 
cseréje korszerű hőle-
adókra; 
- Főbejárati portál 
szélfogó bejáratának 
cseréje 

energetikai felújí-
tás teljes épületre
 1590 m2 

tornatermi sportpadló 
163,8 m2 
műanyag kültéri nyílás-
zárócsere 14 db 
homlokzatihőszigetelés 
1315,8 m2 
akadálymentes mosdó 
kialakítása 1 db 

12. rész: 

A Székesfehérvári 
Vasvári Pál Általános 
Iskola tanulást segítő 
tereinek infrastruktu-

rális fejlesztése 

- A tornaterem 
balesetveszélyes kopolit 
üvegfelületének alumíni-
um nyílászárókra történő 
cseréje 

tornaterem felújí-
tás 648 m2 kültéri nyílászárócsere 

224 m2 
akadálymentes mosdó 
kialakítása 1 db 

13. rész: 

A Gorsium Általános 
Iskola (Tác) tanulást 
segítő tereinek infra-
strukturális fejlesztése 

- Három tanterem 
és az ezeket összekötő 
folyosó korszerűsítése a 
régi épületszárnyban; 
- Tetőszerkezet 
felújítása 

belső felújítás
 147 m2 beltéri festés 147 m2 

padlóburkolatcsere 147 
m2 
tetőhéjazatcsere 612 m2 

 
Az Ajánlatkérő az egyenértékűség vizsgálata körében a fenti mennyiségi adatokat tekinti mérőszám-
nak. 
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A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok ré-
szét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetésben rögzített tételek tartalmazzák. 
 

3. Általános tájékoztatás: 
 

1.) Vállalkozó: a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő (a továbbiakban nyertes 
ajánlattevő vagy Vállalkozó). 

 
2.) Megrendelő: Ajánlatkérő (a továbbiakban Ajánlatkérő vagy Megrendelő). 
 
3.) Az ajánlat elkészítésével, az ajánlat benyújtásával kapcsolatos költségeket az Ajánlattevő viseli. 
 
4.) Az ajánlattevő az ajánlatában szereplő adatok hitelességéért felelősséggel tartozik. 
 
5.) Ajánlattevők a felhívásban szereplő teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. Az ajánlatoknak 

tartalmazni kell minden feladatot, amelyet Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban előírt. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé részenkénti, vagy tételenkénti ajánlattétel 
lehetőségét, azaz csak olyan ajánlatot fogad el, amely teljes körű.  

 
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. 
Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni. 

 
6.) Az ajánlat pénzneme: magyar Forint 

 
7.) Az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást és jelen közbeszerzési dokumentációt négy – a szerződés 

teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes – 
gazdasági szereplőnek küldi meg. 

 
Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlattételi 
felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeket. Az ajánlatkérő az ajánlattételi 
határidő, az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok módosításáról, valamint az 
ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem tesz közzé hirdetményt, hanem az eredeti ajánlattételi 
határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, 
akiknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt a visszavonásról egyidejűleg tájékoztatja azokat 
a gazdasági szereplőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldte. 
 
Az ajánlattételi határidő leteltét követően az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat elbírálni, ha 
bizonyítani tudja, hogy az ajánlattételi határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül 
eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy 
ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. 
Ezekben az esetekben az ajánlatkérőn az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. 

 
8.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41. § (1)-(2) bekezdésére és a 3. § 13. pontjára, melynek 

megfelelően kérdéseket kizárólag írásban, az ajánlatkérő nevében eljáró dr. Czink Henrietta 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00696) felé (czink.albensis@fejer.hu 
e-mail címen) lehet feltenni, a közbeszerzési törvény által meghatározott határidőn belül. Az 
ajánlatkérő a feltett kérdésekre írásban megküldi a választ. 
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Telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének biztosítása érdekében nem áll 
módunkban választ adni! 
 
Ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumentumokat e-mail útján küldi meg a gazdasági 
szereplőknek. A fentiek szerint megküldött dokumentum kézbesítettnek minősül, ha az adott e-
mail kiküldésre és az elküldött üzenetek közé besorolásra került. 
 

9.) Az ajánlatot nem lehet ceruzával készíteni. Az ajánlatban nem lehet áthúzás, átírás vagy 
betoldás. Az olyan ajánlatot, amelyet az Ajánlattevő saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával, 
becsatolásával nyújtott be, az Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. 

 
10.) Az Ajánlatkérő a jelen dokumentáció mellékletében a Közbeszerzési törvény előírásainak 

megfelelő iratmintákat bocsát az Ajánlattevők részére, de a jelen ajánlati dokumentáció 
mellékletében nem szerepel az ajánlathoz csatolandó összes nyilatkozatra, illetve igazolásra 
vonatkozó minta. Ezen további nyilatkozatok, igazolások törvényi, valamint az ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak való megfelelősége az Ajánlattevő felelőssége. 

 
11.) Az ajánlatkérő az alábbiak szerint 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. 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdés értelmében az alábbiak szerint közli azoknak a szerveze-
teknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon követelményekről, amelyeknek 
a teljesítés során meg kell felelni: 

 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
Központi telefonszám: +36-1-795-1200 
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
1011 Budapest, Fő utca 44-50. 
Telefonszám: +36-1-795-1700 
Ügyfélszolgálati iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50. 
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-6816 
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu  

Nemzetgazdasági Minisztérium 
1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
1369 Budapest Pf.: 481. 
Telefonszám: +36 1 795 1400; Telefax: +36 1 795 0716  
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 
1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: +36 (1) 299 9090; e-mail: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu 
http://www.ommf.gov.hu 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
1117 Budapest, Budafoki út 60. 
Telefon: +36 (1) 463 9100; e-mail: migracio@bah.b-m.hu 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 
06-80-204-292 (ingyenesen hívható zöld szám) 
e-mail: elnok@ommf.gov.hu 
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www.ommf.gov.hu 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
1051 Budapest, Arany János u. 25. 
06-80-204-258 (ingyenesen hívható zöld szám, H-Cs: 8-15 h, P: 8-12 h) 
hivatal@mbfh.hu 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
www.nav.gov.hu 

NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága 
8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 8.  
Tel.: +3622-530-700; Fax: +3622-548-919 

NAV Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága  
8000 Székesfehérvár, Bakony u. 8.  
8002 Székesfehérvár, Pf.: 193.  
Tel.: +3622-514-450; Fax: +3622-514-497 

Fejér Megyei Önkormányzat: http://www.fejer.hu 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
Az OKTV Főfelügyelőség Zöld-Pont Iroda és Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 
Ügyfélfogadás helye: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6. 
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675. 

 Telefon: +36 1 224 9102 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.  
1437 Budapest, Pf. 839. 
Telefon: +36 14761100  
Fax: +36 14761390 

 
12.) Összeférhetetlenség: Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, rész-

vételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 
az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont sze-
mély vagy szervezet, az a szervezet, amelynek vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának 
tagját, tulajdonosát, ezen személyek közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljá-
rással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljá-
rásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti, kivétel ez alól, azaz nem eredményezi a 
verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az 
eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő 

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

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

c) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, feltéve, 
hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszer-
zési eljárás során az összes többi ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátott adatok körét 
meghaladó információt. 

 
Továbbá összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkező-
ként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként a Kbt. 25. § (4) 
bekezdésében felsorolt személy. 
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13.) Pénzmosásról szóló törvény: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadá-
lyozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában 
a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulaj-
donos:  
„38. tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni há-
nyad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőr-
zést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett tár-
saság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelke-
zik, 

(…) 
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leen-

dő kedvezményezetteket már meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket 

még nem határozták meg, vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapít-

vány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 
(…)” 

 

14.) Üzleti titok 
A gazdasági szereplő az ajánlatban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon 

elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvános-
ságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartal-
mazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy 
adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gaz-
dasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 
megfogalmazásra. 

A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen a Kbt. 44. § (2) bekezdésében 
felsorolt adatokat. 

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvá-
nosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az 
ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alap-
adatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 
44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles 
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

 
15.) Vis maior: A Felek befolyásán kívül álló következő körülmények tekintendők felmentő 

okként és nem képezik kötbérigény tárgyát, ha a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő 
szerződés aláírása után merültek fel, vagy ha a szerződés aláírása előtt merültek fel, és a 
következményeiket nem lehetett az említett időpont előtt előre látni, és a szerződés teljesítését 
ezáltal akadályozzák: 
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- természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.) tüzek, robbanások, jár-
ványok, 

- ionsugárzás, vagy radioaktív tevékenységből származó szennyeződés, 
- háború vagy egyéb ellenségeskedés (hadüzenettel vagy anélkül), megszállás, ellenséges cselek-

mény, mozgósítás, katonai igénybevétel, embargó, 
- lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, terrorista cse-

lekmény 
- sztrájk, zendülés, villongás vagy rendzavarás. 

 
Ha bármely Felet vis maior által károsodás éri, a másik Felet annak megtörténtéről haladéktalanul 
írásban értesíteni kell. 
 
Az értesítésnek tartalmaznia kell a vis maior részleteit, valamint annak bizonyítékát, hogy az eset 
elkerülhetetlen volt, és hogy ez késlelteti a Fél szerződésbeli kötelezettségeinek teljesítését. Az érte-
sítésben a vis major becsült időtartamát is meg kell határozni, valamint annak kinyilatkoztatását, 
hogy a károsult Fél a vis maior fennállása képtelen szerződéses kötelezettségeinek eleget tenni. 

 
4. Az ajánlat benyújtásának formai kellékei 
 

1.) Az ajánlatot 1 papíralapú és 1 elektronikus példányban (CD/DVD), amely a papíralapú 
példányról készült hiánytalan, szkennelt ajánlatot tartalmazza teljes terjedelemben, illetve az árazott 
költségvetést excel formátumban. 

 
Amennyiben az eredeti papíralapú és az elektronikus példány között bármilyen eltérés van, az 
eredeti papíralapú példány tartalma az irányadó. 

 
2.) Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával 

az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán 
legyen. 

 
Amennyiben az ajánlat nem így kerül benyújtásra, akkor az Ajánlatkérő képviseletében eljáró 
személy a hiányzó formai eleme(ke)t pótolja. 

 
3.) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 

vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. 
 

4.) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

 
5.) Ahol – akár a felhívásban, akár a dokumentációban, akár a nyilatkozatmintákon – 

megjelölésre kerül, hogy cégszerűen kell az adott dokumentumot aláírni, kérjük eszerint eljárni.  
 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy – tekintettel a Kbt. 41. § (1) bekezdésére is – az ajánlatban 
szereplő nyilatkozatok aláírás hiányában joghatás kiváltására nem alkalmasak, így azt minden esetben 
kérjük a megfelelő helyen és a megfelelő személy által cégszerűen aláírva benyújtani. Olyan ajánlat-
tevő esetén, akire nem értelmezhető a cégszerű aláírás előírása, megfelelő, ha a rá vonatkozó jognyi-
latkozat-tételi szabályoknak megfelelő, saját kezű aláírását alkalmazza. 
 
Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el, vagyis a 
becsatolt aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő - a cég kézzel, géppel írt, előírt, előnyomott 
vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégneve alá vagy fölé - a minta szerint írt aláírás. Ajánlatkérő a cégszerű 
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aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a 
cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott. 
 
6.) Az ajánlat részét képező árazott költségvetést (adott esetben oldalanként) cégszerűen alá kell 

írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy szemé-
lyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak, vagyis az árazott költ-
ségvetés minden egyes oldalán szerepelnie kell a cég kézzel, géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott tel-
jes vagy rövidített cégnevének és a minta szerinti aláírásnak. 

 
7.) Az ajánlat minden olyan oldalát, amely szöveget vagy számokat vagy képet tartalmaz kéz-
jeggyel kell ellátnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, 
vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

 
8.) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel 
kell ellátni. 
 
9.) Az ajánlatot roncsolásmentesen, megbonthatatlan módon kérjük benyújtani. 
 

Az ajánlat papíralapú és elektronikus példányát 1 közös nagy borítékban, vagy csomagban kell 
elhelyezni, amelynek át nem látszónak kell lennie és azt úgy kell lezárni, hogy bármilyen illetéktelen 
beavatkozás, vagy annak akár csak a kísérlete is felfedezhető legyen és biztosítania kell, hogy az ajánlat 
egyes példányai együtt maradjanak. 
 
A csomagoláson fel kell tüntetni: 

- Az ajánlattevő nevét és székhelyét 
- Az ajánlatkérő nevét 
- Az eljárás megnevezését 
- AJÁNLAT: Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári 
Tankerületi Központ 13 intézményének infrastrukturális fejlesztése tárgyú eljárásban; 
Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!” 

 
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért az 
ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 

 
10.) Az ajánlatot az Ajánlatkérő - visszaigazolás mellett - átveszi, de azt részére postai úton vagy 

futárszolgálat által is meg lehet küldeni. 
 
11.) Az ajánlatok postai feladás vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén 

fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, lezártságának 
megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az Ajánlattevők viselik. 

 
12.) Az Ajánlatkérő az ajánlat átvételét megtagadja, ha az azt tartalmazó boríték sérült, vagy 

nyitott. 
 

Az ajánlatot tartalmazó boríték akkor tekintendő sérültnek, amennyiben azon olyan mértékű 
sérülés található, ami feltételezi, hogy a borítékból bármi kieshetett (pl.: CD/DVD). 

 
13.) A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt 

az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküldi. 
 
14.) A közös ajánlattételre vonatkozó szabályok 

- Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 
tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő 
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a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevő 
nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. 

- A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után 
változás nem következhet be. 

- A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

- Közös ajánlattétel esetén a felek egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv 
6:29-30.§-ában és 6:498-513. §-ában foglaltak az irányadóak.  

- Ajánlattevők kötelesek az ajánlatban nyilatkozni, hogy ki jogosult a közös ajánlattevők 
képviseletében eljárni.  

- Ajánlattevők kötelesek az ajánlatban részletezni a beszerzés tárgyának megvalósítása során 
felmerülő feladatok egymás közötti megosztását.  

- Közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelősek. 
- Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról 

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

- a közös Ajánlatevők nevét; 

- az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, 

- kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, 
illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet 

- a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 
teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak, 

- a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, a szerződéses 
árból való részesedésük mértékét, valamint külön-külön a közös ajánlattevők azon 
bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet 

- a vezető konzorcium tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. 

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.  

 
5. A gazdasági szereplőkre vonatkozó szabályok: 

 
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekez-
dés]. 

 

Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő 
az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az 
eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági 
szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő az 
ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját 
kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást. (Kbt. 113. § (2) bekezdés) 

 
6. A jelen közbeszerzési eljárás menete 
 

Tájékoztatjuk az eljárásban résztvevőt, hogy a közbeszerzési eljárás egyszakaszos, a Kbt. Harmadik 
Rész, 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás. Az ajánlattételi határidőre benyújtott 
ajánlatok értékelése tartalmi és formai szempontból történik, a Kbt. 69. § szerinti szabályok alapján. 

 
7. Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos információk 



 

14 
 

 

 
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele! A dokumentációt ajánlatkérő térítés-
mentesen, közvetlenül küldi meg az ajánlattételre felkért szervezet részére és megjelöli azt az elérhe-
tőséget, ahol a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen 
elektronikusan elérhetőek. 
 
Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza a dokumentáció valamennyi előírását. Amennyiben az 
ajánlattevő nem adja meg az összes, a felhívásban és dokumentációban kért információt, vagy ha a 
benyújtott ajánlat nem felel meg a felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ez minden vonat-
kozásban az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.  
 
Az ajánlattevő köteles a dokumentációban foglalt információkat bizalmasan kezelni. A dokumentá-
ció, azok egyes részei, vagy másolati példányai kizárólag a dokumentumokban feltüntetett rendelte-
tési célnak megfelelően használhatók fel. 
 
A dokumentáció nyilatkozatmintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt 
megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi 
kötelezővé az általa meghatározott nyilatkozatminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlatte-
vőnek. 
 
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikusan ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.  
 
Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi 
és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlat-
tételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellen-
szolgáltatásra vonatkozóan (eredeti példányban). 
 

8. Alkalmasság: 
 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők 
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, 
ha közülük egy felel meg. (Kbt. 65. § (6) bekezdés) 
 
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 eljá-
rásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pont-
jának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása ér-
dekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támasz-
kodik. (Kbt. 65. § (7) bekezdés) 

 
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az aján-
latkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért. (Kbt. 65. § (8) bekezdés) 
 
Az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, 
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapaszta-
latot 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 
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van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben el-
várt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. 

 
9. Az ajánlat vizsgálata 
 

A Kbt. 69. § alapján az ajánlat elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlat 
megfelel-e az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatáro-
zott feltételeknek. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően ítéli meg az ajánlattevő szerződés 
teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. 
 
Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy az ajánlat érvénytelen-e és hogy ajánlattevőt az eljárásból ki 
kell-e zárni. 
 
Az érvényes ajánlatot az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempontban (Kbt. 
76. §) foglaltakra tekintettel értékeli ajánlatkérő. 
 
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedve-
zőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági 
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. 

 
10. Az ajánlatok értékelése: 
 
Valamennyi rész esetében egységesen a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány 
az alábbiak szerint: 
 

- 1. sz. bírálati szempont: A nettó ajánlati ár (Ft)    Súlyszám: 7 
- 2. sz. bírálati szempont: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet 
szakmai tapasztalata az M.2. pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető 
pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (személy neve, hónap)   Súlyszám: 2 

 
(Ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember szakmai önéletrajzát, melyben feltünteti korábbi, 
az értékelés szempontjából releváns gyakorlatát, valamint csatolja végzettségét alátámasztó 
bizonyítványai másolatát.) 

- 3. sz. bírálati szempont: Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet 
jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, 24 hónap + legfeljebb 36 hónap, 
az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap)  Súlyszám: 1 
(a 36 (harminchat) hónapot meghaladó többlet jótállási időt megajánló ajánlattevő 
maximum pontot kap) 

 
Az ajánlatok elbírálása: 
 
A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó határa 0, felső 
határa 10. 
 

Szempont Súlyszám 
 

1. A nettó ajánlati ár (nettó HUF) 7 
2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai tapasztalata az 

M.2. pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni 
kívánt szakember esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb 
szintje 36 hónap) (személy neve, hónap)    2 
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(a 36 (harminchat) hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalatot megajánló 
ajánlattevő maximum pontot kap) 
 

 
3. Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása 

(egész hónapokban megadva, 24 hónap + legfeljebb 36 hónap, az ajánlati elem mi-
nimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap)  1 
(a 36 (harminchat) hónapot meghaladó többlet jótállási időt megajánló ajánlattevő 
maximum pontot kap) 

 
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti 
pontszámot: 
 
Az 1. részszempont esetében: 
 
Az ajánlatok összehasonlításának alapját a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás teljes körű 
kivitelezésére megajánlott, HUF-ban kifejezett egyösszegű átalányárnak minősülő nettó vállalkozói díj 
képezi, melyet az árazatlan költségvetési kiírás tervdokumentáció műszaki tartalmának megfelelő be-
árazásával kell megadni. 
 
Ajánlattevőnek az összesített vállalkozó díjat a felolvasólapon fel kell tüntetnie. 
 
Az egyösszegű ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki tartalmának ismerete mel-
lett az alábbiakat is figyelembe kell venni: 
 
A szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A szerződéses ellenszolgáltatás összegének (azaz a nyer-
tes ajánlattevő ajánlati árának) kellő fedezetet kell biztosítania az ajánlattételi felhívásban és a jelen 
dokumentációban meghatározott építési munkák szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban felmerülő 
valamennyi költség tekintetében, az esetleges többletmunkák kockázatát – jogszabály vagy a szerző-
dés eltérő rendelkezése hiányában - nyertes ajánlattevő köteles viselni. A nyertes ajánlattevő által 
megajánlott ajánlati ár a szerződés szerinti teljes munkára vonatkozik. Az ajánlatban szereplő áraknak 
fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem 
tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak 
minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM, különböző díjak és 
illetékek stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő 
vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. 
 
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is 
csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyá-
nak eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szük-
ségesek. 
 
A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrend-
szer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú mellék-
let A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás: 
 
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin)]+ Pmin, ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
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Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
 
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemének az 1. részszempont tekintetében a legalacsonyabb ajánlati 
ár minősül. 
 
A 2. részszempont esetében: 
 
Ajánlatkérőnek a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által biztosított lehetőség szerint különösen fontos 
érdeke fűződik ahhoz, hogy a kivitelezés megvalósítása során a legnagyobb szakmai tapasztalat-
tal/gyakorlattal rendelkező szakember kerüljön bevonásra, mellyel a kivitelezés szakmai minősége és a 
kivitelezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető. 
 
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kivitele-
zési feladatok körében értékként tekint a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember 
bevonására, így a kivitelezési feladatok szakmai minőségét a kivitelezési feladatok ellátásának szakmai 
színvonalát többek közt a bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember szakmai tapasztalata 
alapján kívánja megítélni. 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésében résztvevő, ajánlat-
tevő által bemutatott felelős műszaki vezető személy tapasztalatát gyakorlati idejét értékeli az alábbiak 
szerint. 
 

 
A teljesítésbe bevonni kívánt szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2. pont tekin-
tetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember ese-
tében (ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (személy 
neve, hónap) 
(a 36 (harminchat) hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalatot megajánló ajánlat-
tevő maximum pontot kap) 

 
Ajánlatkérő a felelős műszaki vezető fogalma alatt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 13. §-ában, illetve a 290/2007. (X. 31.) Kormányrendelet 12. § 
(3) bekezdésében rögzített feladatokat ellátó szakembert ért és az itt rögzített tevékenység ellátását 
értékeli szakmai tapasztalatként magasépítésre (épület felújítás) vonatkozó kivitelezések/beruházások 
tekintetében. 
 
Minden korábbi szakmai tapasztalat felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalatnak minősül, amelynek 
során a bemutatott szakember fenti tevékenységet végzett. 
 
Ajánlattevő a 36 (harminchat) hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pont-
számot kapja, azaz ajánlatkérő a 36 (harminchat) hónapot meghaladó megajánlást többletpontszám-
mal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. 
 
Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben részt vevő szakember szakmai 
többlet tapasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, azaz 0 pontot fog 
kapni. 
 
Ajánlattevő 0 hónap többlet tapasztalatot is megajánlhat. 0 hónap többlet tapasztalat megajánlása 
esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. 
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Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő érté-
ket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbb-
ként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél 
kedvezőbb). 
 
Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai többlet tapasztalatára (2. 
értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt alátámasztó, a 
szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember részletes szakmai önéletrajzát és végzettségét 
alátámasztó bizonyítványok másolatát. 
 
A szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy abból a jelen részszempont szempontjából 
releváns – a felolvasólapon feltüntetett hónapban megadott – szakmai többlet tapasztalat megállapít-
ható, ellenőrizhető legyen. 
 
A szakember szakmai önéletrajzában az elvégzett tevékenység vonatkozásában fel kell tünteti: 

- a megrendelő nevét és a kapcsolattartó nevét, elérhetőségét; 
- a kivitelezés/beruházás tárgyát; 
- a kivitelezés helyét; 
- a munka kezdő- és végdátumát hónap pontossággal (pl.: „2014. május - 2015. január” 

vagy „2014.05.-2015.01.”); 
- a magasépítésre vonatkozó kivitelezések/beruházások során szerzett szakmai tapasz-

talatát, az ellátott tevékenységek ismertetését (olyan részletességgel, hogy az értékelési 
szempontok alapján releváns szakmai tapasztalat egyértelműen kiderüljön). 

 
Ajánlatkérő az értékelés során csak azon szakmai tapasztalatot veszi figyelembe, amelyből a 
Megrendelő és kapcsolattartó neve és elérhetősége, a kivitelezés tárgya, a kivitelezés helyszíne, a 
kivitelezés időtartama (év-hónap kezdő és év-hónap záróidőpont megjelöléssel) és az előírtaknak 
megfelelő ellátott tevékenység egyértelműen kiderül. 
 
A szakmai többlet tapasztalat meglétét ajánlatkérő az önéletrajz alapján ellenőrzi, a párhuzamos 
gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő az önéletrajzban bemutatott 
magasépítési tárgyú kivitelezéseket/beruházásokat veszi figyelembe. 
 
Ajánlatkérő a gyakorlati időnél a megjelölt kezdő és befejező hónapot egy-egy egész hónapnak 
veszi figyelembe, például 2014. május – 2014. augusztus időtartam feltüntetése esetén 4 hónap gyakorlati időt 
számol Ajánlatkérő. 
 
Ajánlatkérő az önéletrajzban bemutatott magasépítési tárgyú kivitelezéseket/beruházásokat veszi 
figyelembe. 
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítésben résztvevő szakember tekintetében a 
benyújtandó szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy az értékelendő szakmai 
tapasztalatot a megajánlott szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerezte. 
 
A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szerződés teljesítésé-
hez. 
 
 
A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet 
A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás: 
 
P=[(Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax-Pmin)]+ Pmin, ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 



 

19 
 

 

Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A 2. értékelési részszempont tekintetében a szakmai tapasztalat fent megjelölt maximumát elérő és az 
ennél még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos 
számú, vagyis 10 pontot ad. 
 
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempontnál egy szakembert vesz figyelembe, ugyanazon szak-
ember valamennyi rész tekintetében megajánlható. 
 
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéknek a legtöbb gyakorlat minősül. 
 
A 3. részszempont esetében: 
 
A 3. értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni, 
tört hónap nem ajánlható. 
 
A 3. részszempont esetében Ajánlattevőnek az általa vállalt többlet jótállási időre kell ajánlatot tennie. 
 
Az ajánlatkérő által előírt minimális jótállási idő 24 hónap. 
 
Ajánlattevőnek hónapokban kifejezve kell megadnia a vállalt jótállásra vonatkozó további időtartamot 
(„24 hónap + <…> hónap”). Amennyiben az ajánlattevő nem vállal többlet jótállást, úgy az ajánlat-
tevő 0 pontot kap. 
 
Amennyiben ajánlattevő nem adja meg többlet jótállási idő tartamát, úgy erre az értékelési részszem-
pontra a minimális pontszámot, azaz 0 pontot fog kapni. 
 
Ajánlattevő 0 hónap többlet jótállási időt is megajánlhat. 0 hónapos többlet jótállási idő megajánlása 
esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. 
 
Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő ér-
téket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe abban az esetben is a legkedve-
zőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen érték-
nél kedvezőbb). 
 
Amennyiben az ajánlattevő a kötelező 24 hónapon felül további 36 vagy annál több hónapot vállal, az 
ajánlattevő egységesen 10 pontot kap, azaz a 36 hónapnál több többlet jótállás vállalása esetén aján-
latkérő 36 hónapot vesz a pontszámításnál figyelembe. A 36 hónapnál hosszabb többlet jótállási idő 
vállalását ajánlatkérő elfogadhatja, de az értékelés során 36 hónapos megajánlásként veszi figyelembe. 
 
A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrend-
szer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú mellék-
let A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás: 
 
P=[(Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax-Pmin)]+ Pmin, ahol: 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
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Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéknek a leghosszabb többlet jótállás időtartama minősül. 
 
Ha a fenti módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabá-
lyoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
 
Az így kiszámított pontszámok részszempontonként az irányadó súlyszámmal megszorzásra, majd 
összeadásra kerülnek. 
 
Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot tevő 
ajánlattevőnek. 
 
Ha több ajánlatnak azonos az előzőek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a leg-
jobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok 
közül a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. 
 
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott aján-
lattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást két vagy 
több ajánlat azonos mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza. 
 
11. Hiánypótlás és felvilágosítás-kérés nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazo-
lások tartalmának tisztázása érdekében, illetve a számítási hiba javítása (Kbt. 71. §) 
 

Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, 
valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának 
tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kér. 
 
A hiányok pótlása – melyek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet 
– csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a 
jogszabályok előírásainak. 
 
Mindaddig, amíg ajánlattevő számára hiánypótlás vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folya-
matban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hi-
ánypótlásra. 

 
 A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 

a) a Kbt. 2. § (1) – (3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezett-

sége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum te-
kintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hi-
ány pótolható, továbbá általánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes ár-
ajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, 
amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az aján-
lattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 
Ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a Kbt. 71. 
§ foglaltaknak megfelel. A Kbt. 71. § (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, 
vagy ha a hiánypótlás, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, 
ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. 

 
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlat-
kérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alap-



 

21 
 

 

adatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható 
számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetle-
nül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell. 
 

12. Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások (Kbt. 72. §) 
 

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, 
valamint indokolást köteles írásban kérni, ha a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel 
aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, 
vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. 

 
Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 

a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságos-
ságára, 

b) a választott műszaki megoldásra, 
c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 
d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, 
e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek va-

ló megfelelésre, vagy 
f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére 
vonatkozik. 

 
Az indokolásra a Kbt. 72. § (3) – (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók. 
 
13. Az ajánlatok érvénytelenségének vizsgálata (Kbt. 73-74. §) 
 
Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes-e. 
 
Az ajánlat érvénytelen, ha 

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 
c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kbt. 62. 

§ (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja sze-
rinti kizáró ok miatt kizárásra került; 

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelmények-
nek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, va-
lamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő ál-
tal előírt formai követelményeit; 

f) az ajánlattevő  
fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és 

ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

A fentieken túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthe-
tetlen feltételt tartalmaz. 

 
A fenti e) pont alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvé-
delmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalma-
zandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős mi-
niszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé 
honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 

 
Továbbá a fenti e) pont alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha 
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a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 
b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben 

bocsátotta rendelkezésre; 
c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet 

meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilváníta-
ni, és az ajánlat ezen összeget meghaladja. 

 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság iga-
zolásában részt vevő szervezetet, aki 

a) a kizáró okok [Kbt. 62. §, és ha az ajánlatkérő előírta Kbt. 63. §] hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

 
Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], 
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti 

elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés]. 
 
14. A közbeszerzési eljárás eredménye 
 
Az eljárás esetleges eredménytelenségének körülményeit a Kbt. 75. §-a alapján vizsgálja ajánlatkérő. 
 
15. Tájékoztatás az eljárás eredményéről 

 
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az eljárás vagy 
az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének érvénytelenné nyilvánításáról, va-
lamely gazdasági szereplő kizárásáról. valamint ezek részletes indokáról. az erről hozott döntést kö-
vetően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.  
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogsza-
bályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a 
részvételi jelentkezésekről. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának be-
fejezésekor az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő, a 
részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektroni-
kus úton történő megküldésével teljesíti. 
 
Ajánlatkérő itt hívja fel a T. Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat elbírálásáról szóló írásbeli össze-
gezésnek az ajánlattevő részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsé-
ge további 60 nappal meghosszabbodik [Kbt. 131. § (5) bekezdés]  

 
16. Előzetes vitarendezés 
 

Előzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult 
a) a jogsértő eseményről való tudomásszerzést követő három munkanapon belül az ajánlattevő, 

ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az írásbeli összegezés, illetve az ajánlatké-
rő bármely eljárási cselekménye vagy a közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely - a b) pont 
szerintieken kívüli - dokumentum; 

b) bármely érdekelt gazdasági szereplő vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű 
kamara vagy érdek-képviseleti szervezet (a továbbiakban együtt: kérelmező) az ajánlattételi ha-
táridő lejárta előtti tizedik napig, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az ajánla-
ti felhívás, a felhívással együtt elérhető közbeszerzési dokumentumok vagy azok módosítása. 

 
A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési 
kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény 
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jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alá-
támasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hi-
vatkoznia kell. 
 
Az előzetes vitarendezési kérelmet elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérő részére, aki a 
kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést kérelmezőt a kérelem megérkezésétől számí-
tott három munkanapon belül a benyújtási móddal megegyező módon tájékoztatja, továbbá az elő-
zetes vitarendezési kérelem benyújtásáról, valamint az arra adott válaszáról az eljárás valamennyi - 
általa ismert - ajánlattevőjét is tájékoztatja. 
 
Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül 
akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket három munkanapos határidővel hiánypótlás, fel-
világosítás, vagy indokolás benyújtására felhívni, ha az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne 
lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Eb-
ben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, 
a felvilágosítás vagy indokolás kérésének megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszá-
ról a kérelem megérkezésétől számított hét munkanapon belül - elektronikus úton - tájékoztatja a 
kérelmezőt és az ajánlattevőket. 
 
Ha valamely ajánlattevő a Kbt. előírásainak megfelelően előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be 
az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal kapcso-
latban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése napját követő ötnapos idő-
tartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést - ha részajánlat tétele lehetséges volt, a beszerzés 
érintett részére vonatkozó szerződést -, ha eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyéb-
ként lejárna. 

 
17. Jogorvoslat 
 

A közbeszerzésre, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartás vagy mu-
lasztás miatt a Kbt. Hatodik Részében rögzített rendelkezések szerint jogorvoslatnak van helye. 
 

18. Iratbetekintés 
 

Az adott eljárásban részt vett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatok vagy részvételi je-
lentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági sze-
replő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a 
72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre 
vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés 
kapcsán, az ajánlat vagy részvételi jelentkezés mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést 
munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani. A betekintést az 
ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesíté-
séhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi 
jelentkezésének teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges. 
 
Ajánlatkérő az iratokból történő másolásra nem biztosít lehetőséget. 
 
Az iratbetekintésen az ajánlattevő eredeti meghatalmazással igazolt képviseletre felhatalmazott kép-
viselője vehet részt. 
 
Ajánlatkérő másolatot nem készít, az ajánlattevő képviselőjének kizárólag jegyzetek készítésére van 
lehetősége. 

 
19. A szerződéskötés tervezett időpontja 
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Ajánlatkérő a szerződést a meghosszabbodott ajánlati kötöttség időtartama alatt köti meg, de legko-
rábban az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10 napos időtartam lejártát követően. 

 
A szerződéskötés kapcsán a Kbt. 131. § (1) – (9) bekezdésében foglaltak is irányadók. 

 
20. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 
 

Ajánlatkérő csak teljes mértékben kitöltött, cégkivonatban feltüntetetten cégjegyzésre jogosult vagy 
általa meghatalmazott, aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát csatolni tudó személy(ek) által aláírt 
nyilatkozatokat, űrlapokat, táblázatokat fogad el. Ajánlattevő - amennyiben a nyilatkozatokat, 
táblázatokat, űrlapokat nem a cégkivonatban szereplő kötelezettségvállaló(k) írták alá - csatolja - a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű 
magánokiratban. 
 
Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat, mellékleteket kell tartalmaznia az 
alábbiak figyelembe vételével, az alábbi sorrend betartása mellett: 
 

Megnevezés Sorszám Megjegyzés 
Fedlap (borítólap): tartalmazza az ajánlattevő, közös ajánlattevők 
megnevezését, a közbeszerzési eljárás tárgyát 
 

1. 
 

Felolvasólap: a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva. (Kbt. 
66. § (5) bek.). 
 

2. 
 

Tartalomjegyzék: oldalszámozással, amely teljes részletességgel 
mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely 
oldalán találhatók meg. 
 

3. 

 

Céginformációs adatlap(ok): (Ajánlattevő, alvállalkozó, 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő) 
 

4. 
 

Ajánlattevő, ill. a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti 
alvállalkozó, továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplő 60 napnál nem régebbi cégkivonata  
 

 

Csak akkor 
csatolandó, 
ha a 
cégkivonat a 
www.e-
cegjegyzek.hu 
oldalon nem 
szerepel. 

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bek.) 
 

5. 

Eredeti 
példányban 
nyújtandó 
be. 

Nyilatkozat arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősülnek-e (Kbt. 66. § (4) bek.). 

6. 
 

Azon cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy a 
2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintája, aki az ajánlatot 
aláírja, vagy az aláírásra meghatalmazást ad. 
 

7. 

Egyszerű 
másolatban 
is elegendő 
benyújtani 

Ajánlatban megnevezett Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti 
alvállalkozó, továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselőjének 
aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája 
 

 

Egyszerű 
másolatban 
is elegendő 
benyújtani 
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Ajánlatot aláíró személy meghatalmazása 
  

Amennyiben 
releváns 

Nyilatkozat a kizáró okokról: a felhívás 11. pontjában 
meghatározottak szerint (Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), kb), m) és q) 
pont). 
 

8. 
 

Ajánlattevői nyilatkozat 
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nyilatkozata a 
kizáró okok igazolásáról 

9. 
Amennyiben 
releváns 

Az ajánlatban meg kell jelölni  
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésé-

hez az ajánlattevő (alvállalkozót kíván igénybe venni (a nyilat-
kozatot nemleges tartalommal is be kell nyújtani!) 

- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat 
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Kbt. 66. § (6) bek.) 

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés 
teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bek.), vala-
mint adott esetben az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett 
más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá (321/2015. (X. 30.) Korm. r. 
17. § (2) bek.). 
 

10. 

 

Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt nyilatkozat 
Az ajánlattételi felhívás 12. a.) pontja szerint és a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
 

11. 

 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az ajánlattételi felhívás 12. b.) pontja szerint és 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat 
Részenként csatolandó. 
 

12. 

 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Nyilatkozat a szakemberről 
Az M.2. alkalmassági követelmény vonatkozásában 

13. 
 

Nyilatkozat a szakemberről 
Az értékelési szempont vonatkozásában 14.  

Szakember szakmai önéletrajza 
 

15.  

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (amennyiben 
Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassága igazolásához igénybe 
vesz) szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
(Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdés) 
 

16. 

Amennyiben 
releváns 

Nyilatkozat a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra való 
tekintettel 
 

17. 
 

Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásban foglaltak elfogadásáról 
 18.  

Nyilatkozat az Üzleti titokról 
 19.  

Nyilatkozatot arról, hogy nyertesség esetén a szakmai 
felelősségbiztosítás másolati példányát a szerződéskötéskor az 20.  
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ajánlatkérőként szerződő fél részére átadja. 
Nyilatkozat a Biztosíték rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. § (5) 
bekezdése alapján 
 

21. 
 

   
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról 
(Adott esetben a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetében az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást.). (321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 13. §) 
 

22. 

 

A CD vagy DVD mellékletre vonatkozó nyilatkozat 
 23.  

Közös ajánlattevők megállapodása 
Kizárólag közös ajánlattétel esetén kell csatolni a minta szerinti 
tartalommal, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt 
megállapodás. 
 

24. 

Amennyiben 
releváns 

Árazott költségvetés 
(Az árazott költségvetést excel formátumban is be kell nyújtani 
az ajánlatot dokumentumként szkennelt, pdf-formátumban 
tartalmazó CD-n vagy DVD-n) 
 

25. 

 

Egyéb az ajánlattevő által fontosnak ítélt dokumentumok 
(adott esetben) 
 

 
 

 
Kérjük, ne csatoljanak olyan dokumentumokat, melyet a jogszabályok, vagy az ajánlatkérő kifejezetten 
nem írt elő (pl.: prospektus, ismertető, aláírt szerződéstervezet, stb.). 
Amennyiben ajánlattevő ilyen dokumentumokat is be kíván nyújtani, úgy ezeket – ha benyújtását fel-
tétlenül szükségesnek tartja – az ajánlattól elkülönítve tegye a borítékba, vagy csomagba az ajánlat 
mellé. 
Ajánlatkérő az ilyen módon elkülönített dokumentumot az ajánlat elbírálása és értékelése során nem 
veszi figyelembe. 
 
21. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén benyújtandó igazolások, 

nyilatkozatok jegyzéke: 
 

1. Előírt kizáró okok igazolása (ajánlattevő nyilatkozata) 
2. Előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények igazolásai 

(valamennyi pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat) 
3. Előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények igazolásai 

(meghatározott építési beruházásairól szóló, a szerződést kötő másik fél 
által adott referencia igazolás legalább az ajánlattételi felhívásban előírt 
tartalommal) 
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II. 

NYILATKOZATMINTÁK 
 



 

28 
 

 

1. 
 

FEDLAP (borítólap) 
 
 
 
 
 
Ajánlattevő neve: ………………………… 
 
 
 
 
(Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőt meg kell nevezni) 
 
 
 
 

A közbeszerzési eljárás tárgya: 
 
 
 
 

Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 
intézményének infrastrukturális fejlesztése 
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2. 
FELOLVASÓ LAP 

 
a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 
 

Az ajánlattevő/ajánlattevők neve: 
………….………..…………………………………….……. 
 

Ajánlattevő(k) székhelye: …..…………………………………….………..…………… 
 

Cégjegyzék száma:   ……………………………………………………………..... 
 
Adószáma:   ……………………………………………………………..... 
 
Kapcsolattartó neve:  ……………………………………………………………..... 

Tel. száma: ……………………………………………….…………….... 
Fax:  ……………………………………………………………… 
E-mail címe: ……………………………………………………………… 

 
(1Közös ajánlattétel esetén a fenti adatokat mindegyik ajánlattevő vonatkozásában kérjük megadni!)  
 
Közös ajánlattétel esetén eljárni jogosult képviselő: 

neve:  ………….………..…………………………………….……. 
Tel. száma: ………….………..…………………………………….……. 
Fax:  ………….………..…………………………………….……. 
E-mail címe: ………….………..…………………………………….……. 

 
1. Kijelentem, hogy az alábbi rész(ek) tekintetében nyújtok be ajánlatot:1 

 

 A rész elnevezése Ajánlatot nyújtok be 

1. rész: 
A Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 
 

2. rész: 
A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanulást segítő 

tereinek infrastrukturális fejlesztése 
 

3. rész: 
A Bodajki Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális 

fejlesztése 
 

4. rész: 
A Csabdi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulást segítő tereinek inf-

rastrukturális fejlesztése 
 

5. rész: 
Az Esterházy Móricz Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános 

Iskola (Csákvár) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 
 

6. rész: 
Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Dég) 

tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 
 

                                                 
1 Kérjük, jól látható „X” jellel bejelölni. 
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7. rész: 
A Batthyányi Fülöp Gimnázium és Általános Iskola (Enying) tanulást 

segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 
 

8. rész: 
A Gárdonyi Géza Általános Iskola (Gárdony) tanulást segítő tereinek 

infrastrukturális fejlesztése 
 

9. rész: 
A Lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 
 

10. rész: 
A Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola tanulást segítő 

tereinek infrastrukturális fejlesztése 
 

11. rész: 
A Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola tanulást segítő tereinek 

infrastrukturális fejlesztése 
 

12. rész: 
A Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola tanulást segítő terei-

nek infrastrukturális fejlesztése 
 

13. rész: 
A Gorsium Általános Iskola (Tác) tanulást segítő tereinek infrastruk-

turális fejlesztése 
 

 
 
2. Az ajánlat értékelésre kerülő számszerűsíthető adatai: 
 
 
2.1. az 1. rész „A Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást 

segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tekintetében: 
 
1. részszempont: 
A nettó ajánlati ár (nettó Ft): 

 

2. részszempont: 
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szak-
ember többlet szakmai tapasztalata az M.2. 
pont tekintetében bemutatott felelős műszaki 
vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakem-
ber esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (sze-
mély neve, hónap) 
 

 

3. részszempont: 
Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hóna-
pon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész 
hónapokban megadva, 24 hónap + legfeljebb 
36 hónap, az ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap)  

 

 
 
2.2. a 2. rész „A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanulást segítő tereinek 

infrastrukturális” fejlesztése tekintetében:  
 

1. részszempont: 
A nettó ajánlati ár (nettó Ft): 

 

2. részszempont: 
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szak-
ember többlet szakmai tapasztalata az M.2. 
pont tekintetében bemutatott felelős műszaki 
vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakem-
ber esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 
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hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (sze-
mély neve, hónap) 
 

3. részszempont: 
Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hóna-
pon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész 
hónapokban megadva, 24 hónap + legfeljebb 
36 hónap, az ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 

 

 
 
3.3.  a 3. rész „A Bodajki Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” 

tekintetében:  
 

1. részszempont: 
A nettó ajánlati ár (nettó Ft): 

 

2. részszempont: 
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szak-
ember többlet szakmai tapasztalata az M.2. 
pont tekintetében bemutatott felelős műszaki 
vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakem-
ber esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (sze-
mély neve, hónap) 
 

 

3. részszempont: 
Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hóna-
pon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész 
hónapokban megadva, 24 hónap + legfeljebb 
36 hónap, az ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 

 

 
 
3.4.  a 4. rész „A Csabdi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulást segítő tereinek 

infrastrukturális fejlesztése” tekintetében:  
 

1. részszempont: 
A nettó ajánlati ár (nettó Ft): 

 

2. részszempont: 
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szak-
ember többlet szakmai tapasztalata az M.2. 
pont tekintetében bemutatott felelős műszaki 
vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakem-
ber esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (sze-
mély neve, hónap) 
 

 

3. részszempont: 
Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hóna-
pon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész 
hónapokban megadva, 24 hónap + legfeljebb 
36 hónap, az ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 
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3.5.  az 5. rész „Az Esterházy Móricz Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 

(Csákvár) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tekintetében:  
 

1. részszempont: 
A nettó ajánlati ár (nettó Ft): 

 

2. részszempont: 
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szak-
ember többlet szakmai tapasztalata az M.2. 
pont tekintetében bemutatott felelős műszaki 
vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakem-
ber esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (sze-
mély neve, hónap) 
 

 

3. részszempont: 
Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hóna-
pon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész 
hónapokban megadva, 24 hónap + legfeljebb 
36 hónap, az ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 

 

 
 
3.6. a 6. rész „Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Dég) tanulást 

segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tekintetében:  
 

1. részszempont: 
A nettó ajánlati ár (nettó Ft): 

 

2. részszempont: 
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szak-
ember többlet szakmai tapasztalata az M.2. 
pont tekintetében bemutatott felelős műszaki 
vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakem-
ber esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (sze-
mély neve, hónap) 
 

 

3. részszempont: 
Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hóna-
pon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész 
hónapokban megadva, 24 hónap + legfeljebb 
36 hónap, az ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 

 

 
 
3.7. a 7. rész „A Batthyányi Fülöp Gimnázium és Általános Iskola (Enying) tanulást segítő 

tereinek infrastrukturális fejlesztése” tekintetében:  
 

1. részszempont: 
A nettó ajánlati ár (nettó Ft): 

 

2. részszempont: 
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szak-
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ember többlet szakmai tapasztalata az M.2. 
pont tekintetében bemutatott felelős műszaki 
vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakem-
ber esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (sze-
mély neve, hónap) 
 

3. részszempont: 
Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hóna-
pon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész 
hónapokban megadva, 24 hónap + legfeljebb 
36 hónap, az ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 

 

 
 
3.8. a 8. rész „A Gárdonyi Géza Általános Iskola (Gárdony) tanulást segítő tereinek 

infrastrukturális fejlesztése” tekintetében:  
 

1. részszempont: 
A nettó ajánlati ár (nettó Ft): 

 

2. részszempont: 
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szak-
ember többlet szakmai tapasztalata az M.2. 
pont tekintetében bemutatott felelős műszaki 
vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakem-
ber esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (sze-
mély neve, hónap) 
 

 

3. részszempont: 
Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hóna-
pon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész 
hónapokban megadva, 24 hónap + legfeljebb 
36 hónap, az ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 

 

 
 
3.9. a 9. rész „A Lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tekintetében:  
 

1. részszempont: 
A nettó ajánlati ár (nettó Ft): 

 

2. részszempont: 
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szak-
ember többlet szakmai tapasztalata az M.2. 
pont tekintetében bemutatott felelős műszaki 
vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakem-
ber esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (sze-
mély neve, hónap) 
 

 

3. részszempont: 
Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hóna-

 



 

34 
 

 

pon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész 
hónapokban megadva, 24 hónap + legfeljebb 
36 hónap, az ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 
 
 
3.10. a 10. rész „A Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola tanulást segítő tereinek 

infrastrukturális fejlesztése” tekintetében:  
 

1. részszempont: 
A nettó ajánlati ár (nettó Ft): 

 

2. részszempont: 
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szak-
ember többlet szakmai tapasztalata az M.2. 
pont tekintetében bemutatott felelős műszaki 
vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakem-
ber esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (sze-
mély neve, hónap) 
 

 

3. részszempont: 
Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hóna-
pon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész 
hónapokban megadva, 24 hónap + legfeljebb 
36 hónap, az ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 

 

 
 
3.11. a 11. rész „A Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola tanulást segítő tereinek 

infrastrukturális fejlesztése” tekintetében:  
 

1. részszempont: 
A nettó ajánlati ár (nettó Ft): 

 

2. részszempont: 
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szak-
ember többlet szakmai tapasztalata az M.2. 
pont tekintetében bemutatott felelős műszaki 
vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakem-
ber esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (sze-
mély neve, hónap) 
 

 

3. részszempont: 
Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hóna-
pon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész 
hónapokban megadva, 24 hónap + legfeljebb 
36 hónap, az ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 

 

 
 
3.12. a 12. rész „A Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola tanulást segítő tereinek 

infrastrukturális fejlesztése” tekintetében:  
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1. részszempont: 
A nettó ajánlati ár (nettó Ft): 

 

2. részszempont: 
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szak-
ember többlet szakmai tapasztalata az M.2. 
pont tekintetében bemutatott felelős műszaki 
vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakem-
ber esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (sze-
mély neve, hónap) 
 

 

3. részszempont: 
Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hóna-
pon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész 
hónapokban megadva, 24 hónap + legfeljebb 
36 hónap, az ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 

 

 
 
3.13. a 13. rész „A Gorsium Általános Iskola (Tác) tanulást segítő tereinek infrastrukturális 

fejlesztése” tekintetében:  
 

1. részszempont: 
A nettó ajánlati ár (nettó Ft): 

 

2. részszempont: 
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szak-
ember többlet szakmai tapasztalata az M.2. 
pont tekintetében bemutatott felelős műszaki 
vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakem-
ber esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (sze-
mély neve, hónap) 
 

 

3. részszempont: 
Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hóna-
pon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész 
hónapokban megadva, 24 hónap + legfeljebb 
36 hónap, az ajánlati elem minimum értéke 0 
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 

 

 
Kelt: …………………., 2018. ……………..….. 
 
 …............................................................. 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
 
1 Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni. 
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3. 
TARTALOMJEGYZÉK 

 
 

Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 
intézményének infrastrukturális fejlesztése 

 
 

Dokumentum megnevezése Oldalszám 
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4. 

AJÁNLATTEVŐ / ALVÁLLALKOZÓ / ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ 
GAZDASÁGI SZEREPLŐ2 

Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 
intézményének infrastrukturális fejlesztése 

 

Cég neve:  

Cégjegyzékszám  

Nyilvántartó cégbíróság neve  

Adószáma:  

Címe (székhelye):  

- irányítószám  

- település  

- utca, házszám  

- telefonszám  

- telefaxszám  

- E-mail cím  

- Internet (URL) cím  

Cégjegyzésre jogosult vezető 

− neve; 

− beosztása; 

− telefonszáma 

 

Jelen eljárásban nyilatkozattételre jogo-
sult személy 

 

- neve  

- telefonszáma  

- telefax száma  

- E-mail címe  

 
Kelt: …………………., 2018. ……………..….. 
   
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 

                                                 
2A nem kívánt szöveg törlendő vagy egyértelmű módon (aláhúzással) jelölendő a nyilatkozó 
szervezet státusza! 
Ezt az adatlapot ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozónak, 
továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek is külön-külön be kell nyújtania. 
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5. 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 66. §  (2)  bekezdése alapján 
 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

……………………. rész3 
 
Alulírott ………………………. (név), mint a(z) ………………………. (cégnév) ajánlattevő 
képviselője a tárgybeli közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként és a(z) ……………………………… 
(név) közös ajánlattevő képviseletében4 
 

kijelentem, 
 
hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a fent megjelölt közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az 
esetlegesen kibocsátott kiegészítéseket és módosításokat, valamint az ajánlattevők kérdéseire adott 
válaszokat, továbbá a szerződéstervezetet, változtatás nélkül elfogadjuk az azokban megfogalmazott 
feltételeket. 
 
Kijelentjük továbbá, hogy minden, a szerződéses kötelezettségek teljesítésében közreműködő 
partnerrel, szállítóval, alvállalkozóval, szervezettel és személlyel megfelelő megállapodásokra 
jutottunk. 
 
Nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, a közbe-
szerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltéte-
leknek megfelelően a szerződés megkötésére és az előírt teljesítési határidőre történő maradéktalan 
teljesítésére, nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a 
közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a 
szerződés megkötését, a tárgyi munka elvégzését a felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatásért. 
 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 

 
 

                                                 
3 Részenként, külön-külön szükséges benyújtani! 
4 Közös ajánlattétel esetén kitöltendő, szükség szerint bővíthető vagy törölhető. 
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6. 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 66. §  (4)  bekezdése alapján 
 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 
 
Alulírott ………………………. (név), mint a ………………………. (cégnév) ajánlattevő 
képviselője nyilatkozom a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján, hogy az Ajánlattevő5 
 
 

a) a 2004. évi XXXIV. tv. alapján mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / 
középvállalkozásnak6 minősül. 
 
 

b) nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.7 
 

 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 

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

millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett 

tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot. 
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a 19. § 1. pontjában meghatározott 

befektetők állnak a vállalkozással a 4. § (2) bekezdése szerinti kapcsolatban. 
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - 

ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni. 

                                                 
5 Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön kell megadni a minta egymás alá másolásával. 
6 A megfelelőt kérjük aláhúzni, vagy a nem megfelelőt törölni. 
7 Az a) vagy b) lehetőség aláhúzandó, a nem szükséges rész törölhető. 
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7. 
 
 

Az ajánlatban csatolni kell az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási 
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki az ajánlatot aláírja, vagy 
az aláírásra meghatalmazást ad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy együttes képviseleti 
jogosultsággal rendelkezők az ajánlatot egyedül joghatályosan nem írhatják alá. 
 
 
Az ajánlatban csatolni kell az ajánlatban megnevezett Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti 
alvállalkozó, továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 
cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. 
 
 
Az Ajánlattevő - amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) írták 
alá - csatolja - a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazást. 
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8. 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT8 

 
A kizáró okokról 

 
a Kbt. 62. § (1)  bekezdés g)-k), kb),  m),  valamint q) pont,  

a 321/2015. (X. 30.)  Kormányrendelet 8 .  §  i . )  pont ib. )  és  ic. )  a lpontja i  / 10.  § g .)  
pont gb.)  és gc. )  alpontjai  alapján 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

1. Alulírott ………………………. (név), mint a ………………………. (cégnév) ajánlattevő 
képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nem tartozik a felhívásban előírt Kbt. 62. § 
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 
2.  

a) Nyilatkozom9, hogy az ajánlattevő olyan társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a) – b) vagy d) alpontja szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonosa megismerhető. 
 
A tényleges tulajdonos(ok) neve és állandó lakóhelye, tulajdoni hányada:10 
 

Név Állandó lakóhely Tulajdoni hányad (%)11 
   

 
vagy 
 

b) Nyilatkozom12, hogy az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a) – b) 
vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa nem nevezhető meg. 

 
3. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nyilatko-
zom arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt 
kizáró okok. 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 

                                                 
8 Ajánlattevő (közös ajánlattevők mindegyike) teszi egyszerű nyilatkozatként. 
9 A „nyilatkozom” szövegrész az a) vagy b) pont szerint, megfelelően aláhúzással jelölendő. 
10 Csak az adott körülmény fennállása esetén kitöltendő. 
11 A táblázat tetszés szerinti sorokkal bővíthető! 
12 A „nyilatkozom” szövegrész az a) vagy b) pont szerint, megfelelően aláhúzással jelölendő. 
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9. 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok igazolásáról 13 
 

Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 
intézményének infrastrukturális fejlesztése 

 
Alulírott ………………………. (név), mint a ………………………. (cégnév) ajánlattevő képvise-
lője a tárgybeli közbeszerzési eljárás keretében 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy az előírt kizáró okok hatálya alá nem tartozást az általam képviselt ajánlattevő a letelepedése 
szerinti országban (<ország megnevezése>) az alábbi dokumentumokkal tudja igazolni: 
 

Kizáró ok megnevezése Dokumentum 

Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja  

Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja  

Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontja  

Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ib) alpontja  

Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja  

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja  

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

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

Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja  

Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja  

 

Jelen nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás …….. része(i) tekintetében teszem. 

 

Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
 

                                                 
13 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek külön-külön be 
kell nyújtania! 
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10. 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
a Kbt. 66. §  (6)  bekezdése,  a 67. § (4) bekezdése,  a 65. § (7) bekezdése,  valamint  

a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése alapján 
 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

1. Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban nyilatkozom, hogy a közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez 
ALVÁLLALKOZÓT veszünk igénybe: 
 

a) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kí-
ván igénybe venni14: 
 

A közbeszerzés adott részének az a résztevékenysége, 
amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kívánunk igénybe venni 

1. rész:  
2. rész:  
3. rész:  
4. rész:  
5. rész:  
6. rész:  
7. rész:  
8. rész:  
9. rész:  
10. rész:  
11. rész:  
12. rész:  
13. rész:  

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

lalkozók: 
 
 A közbeszerzés adott részének az a résztevé-

kenysége, amelynek teljesítéséhez az alvállal-
kozót kívánunk igénybe venni 

Alvállalkozó megnevezése 

1. rész:   
2. rész:   
3. rész:   
4. rész:   
5. rész:   
6. rész:   
7. rész:   
8. rész:   
9. rész:   
10. rész:   
11. rész:   
12. rész:   
13. rész:   

 

                                                 
14 A nyilatkozatot nemleges tartalommal is be kell nyújtani. 
Ebben az esetben az 1. a) és/vagy b) pontban a „Nem releváns.” megjegyzést kérjük feltüntetni. 
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2. Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 
teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti 
kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót. 
 
 
3. Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési eljárás során az alkalmasság igazolásában 
résztvevő más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti 
kizáró okok hatálya alá. (321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdés) 

 
vagy 
 
Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési eljárás során az alkalmasság igazolásához más 
szervezet kapacitására nem támaszkodunk.15 
 
4. Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban nyilatkozom, hogy a közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez az alábbi 
kapacitást nyújtó szervezet(ek)et veszünk igénybe: 
 

 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szer-

vezet (név, cím, adószám) 

Az alkalmassági feltétel16, amelynek 
igazolásához a kapacitást nyújtó szerve-
zet erőforrására támaszkodik (a felhívás 

vonatkozó pontjának megjelölése) 
1. rész:   
2. rész:   
3. rész:   
4. rész:   
5. rész:   
6. rész:   
7. rész:   
8. rész:   
9. rész:   
10. rész:   
11. rész:   
12. rész:   
13. rész:   

 
Kelt: …………………, 2018. ……………… 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 

                                                 
15 A releváns nyilatkozat töltendő ki. 
16 Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához 
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
Kbt. 65. § (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 követel-
mény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyil-
vántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségválla-
lásnak 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. 
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11. 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt nyilatkozat 

 
az ajánlattételi felhívás 12. a.) pontja szerint és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés 

a) pontja alapján 
 

Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 
intézményének infrastrukturális fejlesztése 

 
Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően ezennel felelősségem tudatában 
 

nyilatkozom, 
 

a társaság valamennyi pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan, hogy jelen közbeszerzési eljárás, 
eljárást megindító ajánlattételi felhívásának megküldésének napjától visszafelé számított 2 (kettő) 
évben 15 (tizenöt) napot meghaladó sorba állítás volt / nem volt17. 
 
Vállalom, hogy az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására igazolom az alkalmassági 
követelmények fennállását az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja értelmében, amennyiben az előírt adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok, illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként 
benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezett-
ségemnek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ia)-ib) alpontjában meghatározott körülmények fennállása 
esetén az általam képviselt gazdasági szereplő az eljárásból kizárásra kerül. 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 

                                                 
17 A megfelelő szövegrész aláhúzással jelölendő. 
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12/1. 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
Műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok 

az ajánlattételi felhívás 12. b.) pontja szerint és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

1. rész vonatkozásában 
 
Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően ezennel felelősségem tudatában 
 

nyilatkozom, 
 

hogy az Ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafe-
lé számított 5 (öt) évben rendelkezik legalább 1 (egy) darab, épület felújítása tárgyú (befejezett, 
sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) 
referenciával, amely többek között magában foglalt összesen legalább 1000 (egyezer) négy-
zetmétert elérő alapterületű tetőhéjazatcserét. 
 
Vállalom, hogy az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására igazolom az alkalmassági 
követelmények fennállását az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja értelmében, amennyiben az előírt adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok, illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként 
benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezett-
ségemnek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ia)-ib) alpontjában meghatározott körülmények fennállása 
esetén az általam képviselt gazdasági szereplő az eljárásból kizárásra kerül. 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
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12/2. 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
Műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok 

az ajánlattételi felhívás 12. b.) pontja szerint és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

2. rész vonatkozásában 
 
Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően ezennel felelősségem tudatában 
 

nyilatkozom, 
 

hogy az Ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafe-
lé számított 5 (öt) évben rendelkezik legalább 1 (egy) darab, épület felújítása tárgyú (befejezett, 
sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) 
referenciával, amely többek között magában foglalt összesen legalább 300 (háromszáz) négy-
zetmétert elérő alapterületű tetőhéjazatcserét. 
 
Vállalom, hogy az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására igazolom az alkalmassági 
követelmények fennállását az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja értelmében, amennyiben az előírt adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok, illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként 
benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezett-
ségemnek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ia)-ib) alpontjában meghatározott körülmények fennállása 
esetén az általam képviselt gazdasági szereplő az eljárásból kizárásra kerül. 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
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12/3. 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
Műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok 

az ajánlattételi felhívás 12. b.) pontja szerint és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

3. rész vonatkozásában 
 
Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően ezennel felelősségem tudatában 
 

nyilatkozom, 
 

hogy az Ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafe-
lé számított 5 (öt) évben rendelkezik legalább 1 (egy) darab, épület felújítása tárgyú (befejezett, 
sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) 
referenciával, amely többek között magában foglalt összesen legalább 750 (hétszázötven) 
négyzetmétert elérő alapterületű tetőhéjazatcserét. 
 
Vállalom, hogy az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására igazolom az alkalmassági 
követelmények fennállását az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja értelmében, amennyiben az előírt adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok, illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként 
benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezett-
ségemnek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ia)-ib) alpontjában meghatározott körülmények fennállása 
esetén az általam képviselt gazdasági szereplő az eljárásból kizárásra kerül. 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 



 

49 
 

12/4. 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
Műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok 

az ajánlattételi felhívás 12. b.) pontja szerint és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

4. rész vonatkozásában 
 
Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően ezennel felelősségem tudatában 
 

nyilatkozom, 
 

hogy az Ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafe-
lé számított 5 (öt) évben rendelkezik legalább 1 (egy) darab, épület felújítása tárgyú (befejezett, 
sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) 
referenciával, amely többek között magában foglalt összesen legalább 180 (egyszáznyolcvan) 
négyzetmétert elérő alapterületű belső felújítást. 
 
Vállalom, hogy az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására igazolom az alkalmassági 
követelmények fennállását az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja értelmében, amennyiben az előírt adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok, illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként 
benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezett-
ségemnek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ia)-ib) alpontjában meghatározott körülmények fennállása 
esetén az általam képviselt gazdasági szereplő az eljárásból kizárásra kerül. 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
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12/5. 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
Műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok 

az ajánlattételi felhívás 12. b.) pontja szerint és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

5. rész vonatkozásában 
 
Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően ezennel felelősségem tudatában 
 

nyilatkozom, 
 

hogy az Ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafe-
lé számított 5 (öt) évben rendelkezik legalább 1 (egy) darab, épület felújítása tárgyú (befejezett, 
sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) 
referenciával, amely többek között magában foglalt összesen legalább 220 (kettőszázhúsz) 
négyzetmétert elérő alapterületű beltéri burkolat készítést. 
 
Vállalom, hogy az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására igazolom az alkalmassági 
követelmények fennállását az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja értelmében, amennyiben az előírt adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok, illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként 
benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezett-
ségemnek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ia)-ib) alpontjában meghatározott körülmények fennállása 
esetén az általam képviselt gazdasági szereplő az eljárásból kizárásra kerül. 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
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12/6. 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
Műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok 

az ajánlattételi felhívás 12. b.) pontja szerint és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

6. rész vonatkozásában 
 
Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően ezennel felelősségem tudatában 
 

nyilatkozom, 
 

hogy az Ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafe-
lé számított 5 (öt) évben rendelkezik legalább 1 (egy) darab, épület felújítása tárgyú (befejezett, 
sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) 
referenciával, amely többek között magában foglalt összesen legalább 190 (egyszázkilencven) 
négyzetmétert elérő alapterületű belső felújítást. 
 
Vállalom, hogy az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására igazolom az alkalmassági 
követelmények fennállását az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja értelmében, amennyiben az előírt adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok, illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként 
benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezett-
ségemnek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ia)-ib) alpontjában meghatározott körülmények fennállása 
esetén az általam képviselt gazdasági szereplő az eljárásból kizárásra kerül. 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
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12/7. 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
Műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok 

az ajánlattételi felhívás 12. b.) pontja szerint és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

7. rész vonatkozásában 
 
Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően ezennel felelősségem tudatában 
 

nyilatkozom, 
 

hogy az Ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafe-
lé számított 5 (öt) évben rendelkezik legalább 1 (egy) darab, épület felújítása tárgyú (befejezett, 
sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) 
referenciával, amely többek között magában foglalt összesen legalább 130 (egyszázharminc) 
négyzetmétert elérő alapterületű energetikai felújítást. 
 
Vállalom, hogy az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására igazolom az alkalmassági 
követelmények fennállását az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja értelmében, amennyiben az előírt adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok, illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként 
benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezett-
ségemnek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ia)-ib) alpontjában meghatározott körülmények fennállása 
esetén az általam képviselt gazdasági szereplő az eljárásból kizárásra kerül. 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
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12/8. 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
Műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok 

az ajánlattételi felhívás 12. b.) pontja szerint és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

8. rész vonatkozásában 
 
Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően ezennel felelősségem tudatában 
 

nyilatkozom, 
 

hogy az Ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafe-
lé számított 5 (öt) évben rendelkezik legalább 1 (egy) darab, épület felújítása tárgyú (befejezett, 
sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) 
referenciával, amely többek között magában foglalt összesen legalább 2000 (kettőezer) négy-
zetmétert elérő alapterületű energetikai felújítást, amely magában foglalt nyílászáró cserét és 
homlokzati szigetelést 
 
Vállalom, hogy az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására igazolom az alkalmassági 
követelmények fennállását az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja értelmében, amennyiben az előírt adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok, illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként 
benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezett-
ségemnek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ia)-ib) alpontjában meghatározott körülmények fennállása 
esetén az általam képviselt gazdasági szereplő az eljárásból kizárásra kerül. 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
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12/9. 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
Műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok 

az ajánlattételi felhívás 12. b.) pontja szerint és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

9. rész vonatkozásában 
 
Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően ezennel felelősségem tudatában 
 

nyilatkozom, 
 

hogy az Ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafe-
lé számított 5 (öt) évben rendelkezik legalább 1 (egy) darab, épület felújítása tárgyú (befejezett, 
sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) 
referenciával, amely többek között magában foglalt összesen legalább 20 (húsz) négyzetmé-
tert elérő alapterületű, mosdóblokk felújítást. 
 
Vállalom, hogy az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására igazolom az alkalmassági 
követelmények fennállását az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja értelmében, amennyiben az előírt adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok, illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként 
benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezett-
ségemnek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ia)-ib) alpontjában meghatározott körülmények fennállása 
esetén az általam képviselt gazdasági szereplő az eljárásból kizárásra kerül. 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
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12/10. 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
Műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok 

az ajánlattételi felhívás 12. b.) pontja szerint és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

10. rész vonatkozásában 
 
Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően ezennel felelősségem tudatában 
 

nyilatkozom, 
 

hogy az Ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafe-
lé számított 5 (öt) évben rendelkezik legalább 1 (egy) darab, épület felújítása tárgyú (befejezett, 
sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) 
referenciával, amely többek között magában foglalt összesen legalább 100 (egyszáz) négy-
zetmétert elérő alapterületű beltéri burkolat készítést. 
 
Vállalom, hogy az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására igazolom az alkalmassági 
követelmények fennállását az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja értelmében, amennyiben az előírt adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok, illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként 
benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezett-
ségemnek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ia)-ib) alpontjában meghatározott körülmények fennállása 
esetén az általam képviselt gazdasági szereplő az eljárásból kizárásra kerül. 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
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12/11. 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
Műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok 

az ajánlattételi felhívás 12. b.) pontja szerint és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

11. rész vonatkozásában 
 
Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően ezennel felelősségem tudatában 
 

nyilatkozom, 
 

hogy az Ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafe-
lé számított 5 (öt) évben rendelkezik legalább 1 (egy) darab, épület felújítása tárgyú (befejezett, 
sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) 
referenciával, amely többek között magában foglalt összesen legalább 1000 (egyezer) négy-
zetmétert elérő alapterületű energetikai felújítást. 
 
Vállalom, hogy az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására igazolom az alkalmassági 
követelmények fennállását az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja értelmében, amennyiben az előírt adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok, illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként 
benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezett-
ségemnek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ia)-ib) alpontjában meghatározott körülmények fennállása 
esetén az általam képviselt gazdasági szereplő az eljárásból kizárásra kerül. 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
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12/12. 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
Műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok 

az ajánlattételi felhívás 12. b.) pontja szerint és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

12. rész vonatkozásában 
 
Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően ezennel felelősségem tudatában 
 

nyilatkozom, 
 

hogy az Ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafe-
lé számított 5 (öt) évben rendelkezik legalább 1 (egy) darab, épület felújítása tárgyú (befejezett, 
sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) 
referenciával, amely többek között magában foglalt összesen legalább 150 (egyszázötven) 
négyzetmétert elérő területű nyílászáró cserét. 
 
Vállalom, hogy az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására igazolom az alkalmassági 
követelmények fennállását az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja értelmében, amennyiben az előírt adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok, illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként 
benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezett-
ségemnek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ia)-ib) alpontjában meghatározott körülmények fennállása 
esetén az általam képviselt gazdasági szereplő az eljárásból kizárásra kerül. 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 



 

58 
 

12/13. 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
Műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok 

az ajánlattételi felhívás 12. b.) pontja szerint és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

13. rész vonatkozásában 
 
Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi 
eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően ezennel felelősségem tudatában 
 

nyilatkozom, 
 

hogy az Ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafe-
lé számított 5 (öt) évben rendelkezik legalább 1 (egy) darab, épület felújítása tárgyú (befejezett, 
sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) 
referenciával, amely többek között magában foglalt összesen legalább 100 (egyszáz) négy-
zetmétert elérő alapterületű belső felújítást. 
 
Vállalom, hogy az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására igazolom az alkalmassági 
követelmények fennállását az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja értelmében, amennyiben az előírt adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok, illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként 
benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezett-
ségemnek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ia)-ib) alpontjában meghatározott körülmények fennállása 
esetén az általam képviselt gazdasági szereplő az eljárásból kizárásra kerül. 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
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13. 
NYILATKOZAT A SZAKEMBERRŐL 

 
AZ M.2. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY VONATKOZÁSÁBAN 

az ajánlattételi felhívás 12. b.) pont M.2 pontja szerint, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján 

 
…………………………… RÉSZ18 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő / közös ajánlattevő / az 
alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult / meg-
hatalmazott képviselője19 a tárgyi eljárásban ezennel kijelentem, hogy a(z) ………… mint ajánlatte-
vő/közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő 
rendelkezik a felhívásban meghatározott M.2 szerinti szakemberrel az alábbiak szerint: 

 

Név 
Végzettség/ 
képzettség 

Releváns szakmai tapasz-
talat 

Betöltendő munkakör 

    

 

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: 

a) a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy azok 
alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen 
megállapítható legyen; 

b) a szakember végzettségét (és képzettségét) igazoló dokumentumok másolata, 

c) a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, 
hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. 

 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 

 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 

 
 

                                                 
18 Részenként külön-külön kell benyújtani! 
19 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
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14. 
NYILATKOZAT A SZAKEMBERRŐL 

 
AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT VONATKOZÁSÁBAN 

 
…………………………… RÉSZ20 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő / közös ajánlattevő / az 
alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult / meg-
hatalmazott képviselője21 a tárgyi eljárásban ezennel kijelentem, hogy a(z) ………… mint ajánlatte-
vő/közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő 
rendelkezik a felhívásban meghatározott alábbi szakemberrel: 

 

Név 
Végzettség/ 
képzettség 

Releváns szakmai tapasz-
talat 

Betöltendő munkakör 

    

 

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: 

a) a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy azok 
alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen 
megállapítható legyen; 

b) a szakember végzettségét (és képzettségét) igazoló dokumentumok másolata, 

c) a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, 
hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. 

 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 

 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 

 

                                                 
20 Részenként külön-külön kell benyújtani! 
21 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
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15. 
S Z A K M A I  Ö N É L E T R A J Z  

(M.2. alkalmassági körülmény és 2. értékelési részszempont) 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  

Születési hely és idő:  
 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig Intézmény megnevezése / Végzettség 
[év] - [év]   
[év] - [év]  

 
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig  Munkahely és munkakör megnevezése 

[év / hónap] - [év / hónap]   
[év / hónap] - [év / hónap]  

 
TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE 

TAPASZTALAT ISMERTETÉSE az Értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztása 
kapcsán 

A magasépítésre (felújítás) vonatkozó kivitelezések/beruházások keretében szerzett, FELE-
LŐS MŰSZAKI VEZETŐI szakmai tapasztalat (ellátott tevékenységek) ismertetése 

Ssz. A Megrendelő 
neve, valamint 
a kapcsolattar-
tó neve és elér-
hetősége (tele-
fon vagy e-mail 

cím) 

A kivitelezés 
tárgya 

A kivitele-
zés helye 

A kivitelezés 
kezdő- és vég-

dátuma 
[év / hónap] - 
[év / hónap] 

A magasépítésre (felújí-
tás) vonatkozó kivitele-
zések/beruházások so-
rán ellátott tevékenysé-

gek ismertetése 
(olyan részletességgel, 

hogy az értékelési 
szempont alapján rele-
váns szakmai tapaszta-
lat egyértelműen kide-

rüljön) 
Pél-
da:22 

XY Önkormány-
zat 

VZ kapcsolattartó 
(+36/1/234567
8 vagy vz@xy.hu) 

Óvoda épületé-
nek átalakítása 

/felújítása 
(magasépítés) 

XY köz-
ség/város 

2017. január – 
2017. október 

Felelős műszaki vezetőként a 
191/2009. (IX. 15.) Kor-

mányrendelet 13. § (3) bekez-
désében rögzített feladatok 

ellátása. 
Vagy: 

Felelős műszaki vezetőként a 
290/2007. (X. 31.) Kor-

mányrendelet 12. § (3) bekez-
désében rögzített feladatok 

ellátása. 
1.      
2.      
3.      

                                                 
22 A „Példa” sora a benyújtott szakmai önéletrajzból törölhető, azt nem kell szerepeltetni a szakmai önéletrajzban, az 
csupán tájékoztatójelleggel került Ajánlatkérő részéről feltüntetésre. 



 

62 
 

4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
 

[A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember részletes szakmai önéletrajza és végzettségét 
alátámasztó bizonyítványok másolata. 
 
A szakember szakmai önéletrajzában fel kell tünteti: 

- a megrendelő nevét és kapcsolattartó elérhetőségét; 
- a kivitelezés/beruházás tárgyát; 
- a kivitelezés helyét; 
- a munka kezdő- és végdátumát hónap pontossággal (pl.: „2014. május - 2015. január” 

vagy „2014.05.-2015.01.”); 
- a magasépítésre (átalakítás, felújítás) vonatkozó kivitelezések/beruházások során szer-

zett szakmai tapasztalatát, az ellátott tevékenységek ismertetését (olyan részletesség-
gel, hogy az értékelési szempontok alapján releváns szakmai tapasztalat egyértelműen 
kiderüljön). 

 
Ajánlatkérő az értékelés során csak azon szakmai tapasztalatot veszi figyelembe, amelyből a 
Megrendelő és kapcsolattartó neve és elérhetősége, a kivitelezés tárgya, a kivitelezés helyszíne, a kivi-
telezés időtartama (év-hónap kezdő és év-hónap záróidőpont megjelöléssel), egyértelműen kiderül.)] 

 
Egyéb képességek:  
Szakértelem: 
Nyelvismeret: 

 
Alulírott …………………………… (szakember neve), mint a(z) …………………………. 
Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó/alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezet23 által megajánlott felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal 
rendelkező személy kijelentem, hogy részt veszek „Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció 
keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 intézményének infrastrukturális 
fejlesztése” tárgyú vállalkozási szerződés teljesítésében. 
 
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a 
szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az önélet-
rajzomat benyújtották. 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonat-
kozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná. 
 
Kelt: …………………, 2018. …………… 
 

……………………………………… 
Szakember saját kezű aláírása 

 

                                                 
23 A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 
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15. 
 
 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (amennyiben Ajánlattevő a műszaki-szakmai 
alkalmassága igazolásához igénybe vesz) szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.24 
(Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdés) 
 
 
 
 

                                                 
24 Amennyiben releváns. 
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16. 
 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT25 

 
a Kbt. 25. §  (3)-(4)  bekezdésében foglal tak a lapján 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

 
 

Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi eljárás-
ban nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárásban az általam képviselt társasággal szemben a Kbt. 25. 
§ (3)-(4) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Ajánlattevő (közös ajánlattevők mindegyike) teszi egyszerű nyilatkozatként. 
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17. 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
a kiegészítő tájékoztatásban foglaltak elfogadásáról 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

 
 

Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi eljárás-
ban nyilatkozom, hogy az Ajánlatkérő által 
 
 

a) kibocsátott valamennyi kiegészítő tájékoztatást, összesen …… db kiegészítő tájékozta-
tást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem. 

 
A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételének dátuma: 

- ……………… 
- ……………… 
- ……………… 

 
b) nem vettem át kiegészítő tájékoztatást26. 

 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26A megfelelő szövegrész aláhúzással jelölendő. 
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18. 
 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

az Üzleti titokról 

 

Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 
intézményének infrastrukturális fejlesztése 

 
 

Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) ajánlattevő képviselője a tárgyi eljárás-
ban nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot 
 
 

a) tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom. 
 
b) nem tartalmaz.27 
 
 

Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatunkban 
elkülönített módon, az ajánlat külön mellékleteként csatoljuk. (Kbt. 44. § (1) bekezdése) 
 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés: 
- Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő képviselőjének alá kell írnia, kivéve, ha 
együttműködésükről szóló megállapodás másként rendelkezik. 
- Az üzleti titkot képező dokumentumokat az ajánlat végén, folyamatos számozással, de elkülöníthető 
módon kéri az ajánlatkérő benyújtani. 
- A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amely-
ben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen mó-
don okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyi-
ben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

                                                 
27 A megfelelő szövegrész aláhúzással jelölendő. 
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19. 
 

NYILATKOZAT 
 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 

……………………. rész28 
 
 
Alulírott ………………………. (név), mint a ………………………. (cégnév) ajánlattevő képvise-
lője, ezúton nyilatkozom, hogy legalább az ajánlattételi felhívás 
 

a.) 20. További információk 26. pont a.) pontban 
 
b.) 20. További információk 26. pont b.) pontban29 
 

megjelölt mértékű felelősségbiztosítás másolati példányát a szerződéskötéskor az ajánlatkérőként 
szerződő fél részére átadom. 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
 
 
 

                                                 
28 Részenként külön-külön kell benyújtani! 
29 A megfelelő rész aláhúzással jelölendő, figyelemmel arra, hogy Ajánlattevő mely rész(ek) vonatkozásában 
kíván ajánlatot tenni. 
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20. 
 

NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján 
 
 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 
 
Alulírott ………………………. (név) mint a(z) ………………………. (cégnév) ajánlattevő képvi-
selője, ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt …………………………………………. 
(Ajánlattevő neve) a teljesítési és jólteljesítési biztosítékot részenként az eljárást megindító felhívás 
18. pontjában foglalt feltételek szerint határidőre rendelkezésre bocsátja. 
 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
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21. 
NYILATKOZAT 

 
változásbejegyzési eljárásról 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 
 
Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ………………………… (cégnév) ajánlattevő 
képviselője ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy  
 

a) az ajánlattevő tekintetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ennek igazolásaképpen 
az ajánlathoz ajánlattevő csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.30 

 
b) az ajánlattevő tekintetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban. 31 

 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 13. §) 
31 A megfelelő szövegrész aláhúzással jelölendő. 
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22. 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 
 
Alulírott, ………………………… (név), mint a(z) …………..……………………..…. (cégnév) 
ajánlattevő képviselője ezennel kijelentem, hogy ajánlatunk elektronikus formában benyújtott (az 
árazott költségvetést excel formátumban, illetve az egész ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható .pdf fájlban rögzítő) példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik. 
 
 
 
 
Kelt: ……………………….., 2018. ……………………. 
 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

71 
 

23. 
 

MEGÁLLAPODÁS32 
 
 

közös ajánlattételről 
 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 
 

1.  A közös ajánlattevők neve, székhelye: 
 
a(z)……………………………………... (cégnév, székhely)………………………………….. 
 valamint 
a(z)……………………………………... (cégnév, székhely)……………………………..…. 
 
1. A konzorcium neve, címe: ……………………………….………………………… 
 
2. A közbeszerzési eljárás tárgya: ……………………………………………………… 

 
Fent írtak kijelentjük, hogy a Kbt. 35. §-a alapján a Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció 
keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 intézményének infrastrukturális 
fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás során közösen teszünk ajánlatot. 

 
3. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők eljárás során való 
kizárólagos képviseletére és nevünkben történő kötelezettségvállalásra, hatályos jognyilatkozat tételére 
a(z) …………………………………………. (cégnév, székhely) ………………….……… (név) 
………………………………………….. teljes jogkörrel jogosult.33 

 
4. Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 6:29-30. §-ában és 6:498-
513. §-ában foglaltak az irányadóak.  

 
5. Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő szerződéses 
feladataink teljesítésekor, mint közös ajánlattevőket, egyetemleges felelősség terhel.  

 
6. Ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 
feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. 
 
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – 
nettó ………………………………… Ft, azaz ……………………………………………. Ft 
ellenszolgáltatási összegért teljesítjük. 
 
7. A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között az alábbiak 
szerint osztjuk fel: 
 
 

A szervezet neve Ellátott feladat Részesedés a szerződéses árból 
   

                                                 
32 Amennyiben releváns, akkor csatolandó. 
33 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közös ajánlattevőket képviselő egyik ajánlattevő megnevezése nem mentesíti a 
többi ajánlattevőt a nyilatkozatok, igazolások, dokumentumok külön-külön történő benyújtása alól, amelyeket 
jogszabály vagy Ajánlatkérő így kér benyújtani. 



 

72 
 

   
 
 

8. A teljesítés igazolás alapján kiállított számla(k) ellenértékét kérjük, az alábbiak szerint utalni 
szíveskedjenek: 
 
 

A szervezet neve Pénzintézet megnevezése Számlaszám 
   

   
 
 
Kelt: …………………………2018. ……………… 

 
„A. cég” 

 
 
 

 ….………………………………………  
 (cégjegyzésre jogosult/jogosultak, vagy  
 meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása) 
 
 
„B. cég” 
 
 

 
 ….………………………………………  
 (cégjegyzésre jogosult/jogosultak, vagy  
 meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása) 
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24. 
 

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 
(PÉNZÜGYI AJÁNLAT) 

 
Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése 
 
 

Az árazatlan költségvetést az Ajánlatkérő külön, jelen dokumentáció mellékleteként bocsátja rendelkezésre. 
 

Az árazott költségvetésben a nettó egységárakat kell feltüntetni, melyek vonatkozásában 
kettő tizedesjegyig terjedhet a megajánlás és kizárólag pozitív számot lehet megadni. 

 
Az árazott költségvetés elkészítése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni: 
• Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, hogy azok a 

megnevezésük szerinti munka minden közvetlen és közvetett munkaműveleti és dologi elemét 
magukban foglalják az előkészítéstől a Szerződésben megfogalmazott és az egyéb vonatkozó 
előírásokat mindenben kielégítő módon történő teljes elkészítésig, azaz a tételekhez tartozó 
egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kell megadni, de tartalmazniuk kell minden 
egyéb járulékos költséget is (biztonsági korlátok, terelőelemek, lezárások, lerakóhelyi díjak, előírt 
ellenőrző mérések és vizsgálatok, mintavételek, minősítések, minőségtanúsítások, segédanyagok, 
kitűzések, geodéziai munkák, stb.), valamennyi szükséges munka elvégzését teljesen készen, 
továbbá minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a Vállalkozónak a Szerződés alapján vagy 
bármely más okból kell fizetnie. 

• Ha egy munkafázis tétele nem került külön kiírásra, de az abban foglalt tevékenységre szükség van, 
akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell figyelembe venni. 

• A megadott egységáraknak a műszaki tartalom megvalósításához szükséges ráfordítás összegén túl 
a munkák teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő költségeket is tartalmaznia kell, ezért az 
egységárak rögzítettek és nem változtathatók a Szerződés időtartama alatt. 

• A költségvetés(ek) Microsoft Office Excel formátumban állnak az Ajánlattevők rendelkezésére, 
amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolniuk papír alapon, valamint elektronikus formátumban 
(Microsoft Office Excel formátumban) is! 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, mely szerint átalány-
díjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pó-
tolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy 
annak értékelés alá eső részösszegét és az Ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet 
nem befolyásolja. 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilváníthatja 
abban az esetben, amennyiben ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést, továbbá az aján-
latok érvénytelenségét eredményezheti a következő változtatások bármelyike, amely esetén Aján-
latkérő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő ér-
tékelésére:  

• Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül (pl. kiegészítő 
tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy 

• Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül összevonja, vagy 
• Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit, mennyiségi ada-

tait módosítja, vagy 
• egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattevő az árazatlan költségvetésen, mely alapján az 

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

 



 

75 
 

FŐVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 
„Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése” tárgyában 
az 1., 2. és 8. rész tekintetében34 

 

A jelen fővállalkozói szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) az alább jelölt helyen és időpontban 
jött létre  

…………………………….. (székhelye: ………………….adószáma: ………………….. bank-
számlaszáma: ……………….) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

és a  
 
………………. (székhelye: ……………….; cégjegyzékszáma: ……………….; adószáma: 
……………….; bankszámlaszáma: ……………….; MKIK kamarai regisztrációs szám: 
…………….) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön: Fél, illetve együttesen: Felek) között. 

 
ELŐZMÉNYEK 
 

(A) A Megrendelő 2018. ………………napján, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény …………….. § alapján, …………….. tárgyú ……………….. közbeszerzési eljárást 
(a továbbiakban: „közbeszerzési eljárás”) indított. 

(B) A Vállalkozó 2018. ………………. napján ajánlatot nyújtott be az 1.1. pontban meghatáro-
zott feladatok teljesítése tárgyában, amely ajánlatot a Megrendelő az ajánlatok bírálatát köve-
tően érvényesnek, a legelőnyösebbnek és ezáltal nyertesnek nyilvánította. Felek a Kbt. 131. § 
(2) bekezdésére tekintettel a következőkben határozzák meg a nyertes ajánlat azon elemeit, 
amelyek értékelésre kerültek a közbeszerzési eljárás értékelési szempontjai alapján:  

 
- 1. sz. bírálati szempont: A nettó ajánlati ár (Ft): …………………. 
Súlyszám: 7 
- 2. sz. bírálati szempont: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember 
többlet szakmai tapasztalata az M.2. pont tekintetében bemutatott felelős műszaki 
vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (ajánlati elem minimum 
értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (személy neve, hónap) 
 
Súlyszám: 2 

- 3. sz. bírálati szempont: Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet 
jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, 24 hónap + legfeljebb 36 hónap, 
az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (a 36 
(harminchat) hónapot meghaladó többlet jótállási időt megajánló ajánlattevő maxi-
mum pontot kap) 
Súlyszám: 1 

(C) A Megrendelő által a Vállalkozó részére fizetendő összegek ellenében és a jelen Szerződésben 
foglalt kölcsönös kötelezettségvállalásoknak megfelelően, a Felek a közbeszerzési eljárásra te-
kintettel, a Kbt. 131. §-a alapján, az alábbi megállapodást kötik. A közbeszerzési eljárás do-

                                                 
34 A megjelölt részekre külön-külön szerződés megkötésére kerül sor, amelyek egyedileg tartalmazzák az adott 
részre vonatkozó adatokat (teljesítés helye, vállalkozási díj, támogatási szerződés száma) 
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kumentumai a Szerződés 1. számú mellékletét, a Vállalkozó nyertes ajánlata a Szerződés 2. 
számú mellékletét képezi. 

1.  A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE 

1.1 Definíciók 

A Szerződésben szereplő, nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bír-
nak: 

 
Építési Terület jelenti a Megrendelő vagyonkezelésében levő, ……………………. hrsz 
alatt nyilvántartott ingatlan, amelyen a Létesítmény található és amely egyben munkaterület-
nek minősül. 

 
Kbt. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt jelenti. 

 
Közbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatározott, a közbeszerzési 
eljárás keretében keletkezett valamennyi dokumentumot. 

 
Létesítmény jelenti a jelen Szerződés 1. mellékletében meghatározott, a jelen Szerződés sze-
rinti kivitelezési munkával érintett iskola épületet. 
 
Munkálatok jelentik mindazt a beszerzési, építési, kivitelezési, építésirányítási, szállítási, beta-
nítási, tesztelési, és üzembehelyezési szolgáltatás, illetve a dokumentumok, építőanyagok, be-
rendezések, rendszerek, alkatrészek és összetevők biztosítását, amely a jelen Szerződés tárgyá-
val kapcsolatos építéshez, teszteléshez és üzembe helyezéshez, illetve Vállalkozó jelen Szerző-
désben foglalt minden egyéb kötelezettségvállalásának teljesítéséhez szükséges. 
 
Műszaki Dokumentáció jelenti a jelen Szerződés 1. Mellékletét képező, a Létesítményre vo-
natkozó műszaki leírásokat tartalmazó dokumentumok összességét.  

 
Ptk. jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. 

 
Tételes költségvetés jelenti a Vállalkozó által a jelen Szerződés teljesítésére vonatkozóan 
adott és 2. melléklet alatt csatolt árajánlatát, részletes tételenkénti bontásban. 

 
Többletmunka jelenti a Szerződésben és Műszaki Dokumentációban szereplő, de a Vállal-
kozó tételes költségvetésében (2. melléklet) és a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe 
nem vett munkatételt és az olyan munkát, amely a Létesítmény rendeltetésszerű használatra 
alkalmasságához szükséges (Ptk. 6:244.§ (1) bekezdése). 
 
Vállalkozói Díj a lenti 3.1 pontban meghatározott díjat jelenti. 

1.2 További értelmezési szabályok 

A jelen Szerződésben 

(a) a fenti 1.1 pontban meghatározott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is vonat-
koznak; 

(b) a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek címe csak a hivat-
kozás megkönnyítését szolgálja, és a Szerződés értelmezését nem befolyásolja; 
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(c) az előzményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre történő hivatkozások el-
lentétes rendelkezés hiányában a jelen Szerződés előzményeire, pontjaira, bekezdései-
re, mellékleteire vonatkoznak; 

(d) a jogszabályokra történő hivatkozások mindig azok módosításaira, kivételeire is vo-
natkoznak, és minden egyéb hatályban lévő jogszabály későbbi módosításai, illetve 
később hatályba lépő részei is beleértendők; 

(e) az egyes számú megfogalmazások többes számban is értendőek és fordítva; 

(f) az egyes fejezetekbe való besorolás a jelen Szerződés és mellékletei érvényesíthetősé-
gét nem befolyásolja;  

(g) a megállapodásokra, nyilvántartásokra, okmányokra, engedélyekre, szabályzatokra 
vagy egyéb iratokra (a jelen Szerződést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire tör-
ténő hivatkozások ezeknek az iratoknak a módosított, megváltoztatott, kiegészített, 
hatályát vesztett vagy megújított változataira is vonatkoznak. 

1.3 Ellentmondások 

A jelen Szerződés és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen Szerző-
désben foglaltak irányadók. A jelen Szerződés mellékletei közötti bármilyen ellentmondás ese-
tén az 1. Mellékletben foglaltak irányadóak. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja a Létesítmény vonatkozásában a részle-
tes műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben foglalt feladatok teljes körű kivitelezését az 
1. számú Mellékletnek, a jelen Szerződésnek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfele-
lően. 

2.2 A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a Vállalkozó által teljesítendő Munkálatok 
magukban foglalják a jelen Szerződés tárgyához kapcsolódó összes előkészítő és felvonulási 
munkát, az anyagminta bemutatásokat, a közterület foglalásokat (amennyiben szükséges), a 
műszaki, hatósági átadás-átvételi eljárások lefolytatását, az esetleges jótállási és szavatossági 
munkák elvégzését a Létesítményben, a szomszédos épületrészekben és az Építési Területen a 
Munkálatok során esetlegesen okozott károk helyreállítását, valamint bármely egyéb munkála-
tot, amely a jelen Szerződés szerinti kivitelezéshez szükséges. 

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

3.1. A Vállalkozó a Létesítmény vonatkozásában a részletes műszaki leírásban és árazatlan költségve-
tésben foglalt feladatok teljes körű kivitelezésének ellentételezéseként ……………. HUF + ÁFA, 
azaz ………………… forint + általános forgalmi adó vállalkozói díjra (a továbbiakban: Vállalkozói 
Díj) jogosult. 

A Vállalkozói Díj átalánydíj, és tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti teljesítésével össze-
függésben felmerülő valamennyi költségét függetlenül attól, hogy a Műszaki Dokumentációban, a 
Tételes költségvetésben a feladat, munkanem vagy munka konkrétan nevesítve lett-e vagy sem. A 
Vállalkozói Díj tartalmazza az euró-forint esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeit és azon 
munkafolyamatok költségét is, amelyek jelen szerződésben, illetve a mellékleteiben külön nevesítve 
nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák és azok meglevő és épülő részekhez csatlakozó felületeinek 
komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak. A 
Vállalkozó a Többletmunkát a Vállalkozói Díj növelése nélkül köteles teljesíteni, hiszen a feladat kivi-
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telezésére eredménykötelmet vállalt. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő nem téríti meg a 
Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét sem, amely a jelen Szerző-
dés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

A jelen Szerződés hatályba lépésének időpontja nem befolyásolja a Vállalkozói Díj összegét és a Vál-
lalkozói Díj egyoldalúan nem módosítható a jelen Szerződés hatálya alatt.  

3.2. Vállalkozó a Vállalkozási Díjat a Közbeszerzési Dokumentum, a Megrendelő igényei és a 
végrehajtandó feladat átfogó értékelését és áttekintését követően, a hiányzó információkat beszerezve 
és a meglévő tervezési eltéréseket, hibákat és hiányosságokat kiküszöbölve határozta meg. Vállalkozó 
semmilyen követelést nem jogosult érvényesíteni a Megrendelővel szemben jelen pontban felsorolt 
dokumentumok bármely vélt vagy valós hiányossága miatt. 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

4.1 Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozói Díjat európai uniós támogatás keretében elnyert (tá-
mogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-…………………), 100,000000 %-os inten-
zitású támogatásból finanszírozza, utófinanszírozás keretében. A Megrendelő ennek megfele-
lően a Díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. A támogató a támogatás összegét közvetlenül a 
Megrendelő, mint kedvezményezett részére teljesíti, így kizárólag a Megrendelő téríti majd 
meg az egyes számlák ellenértékét a Vállalkozó felé. 

4.2 Fizetési ütemterv 
a) előleg: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 5%-ának megfelelő mértékű előlegre jogo-

sult. Vállalkozó az előlegszámlát úgy köteles kiállítani – amennyiben az előlegre igényt 
tart –, hogy azt a Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15. 
napig meg tudja fizetni. Amennyiben a Vállalkozó előlegszámlát nem állít ki, Megren-
delő úgy tekinti, hogy Vállalkozó nem igényel előleget. Az előleg az első és második 
részszámlában arányosan kerül elszámolásra. 

b) 1. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25 %-ának megfelelő mértékű rész-
számlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 25 %-os készültségi 
fokának elérését követően. 

c) 2. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25 %-ának megfelelő mértékű rész-
számlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 50 %-os készültségi 
fokának elérését követően. 

d) 3. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25 %-ának megfelelő mértékű rész-
számlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 75 %-os készültségi 
fokának elérését követően. 

e) végszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj fennmaradó összegéről végszámlát ál-
lít ki a 6.2. pont szerinti teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után. 

4.3 Vállalkozó minden számlát a Megrendelő nevére és székhelyére köteles kiállítani, valamint 
azon köteles feltüntetni a Megrendelő és a Vállalkozó adószámát. A számlához minden eset-
ben csatolni kell a teljesítési igazolás másolatai példányát. A számla fizetési határideje a számla 
kiállításától számított 30. nap. A fizetés időpontja a Megrendelő bankszámlája megterhelésé-
nek időpontja. A nem szerződésszerűen és jogszerűen kiállított, a Szerződés szerint szükséges 
mellékleteket nem tartalmazó számla nem fogadható be, ezekben az esetekben Megrendelő fi-
zetési késedelme kizárt.  

4.4 Amennyiben bármely, a jelen szerződés alapján ténylegesen esedékes összeg kifizetése az elő-
írt fizetés napjához képest késedelmes, Vállalkozó késedelmi kamatra jogosult a ki nem fize-
tett összeg után a késedelem idejére a Ptk. alapján. 
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4.5 A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § 
(1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz 
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint törté-
nik, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó ter-
vezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 30-32. § és 32/A.-32/B. §-aiban foglaltakra. 

4.6 A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján fennálló semmilyen (meglévő vagy jövőbeli) kintlévő-
ségét vagy követelését nem ruházhatja át (ideértve, de nem kizárólag a faktoringot), zálogosít-
hatja el vagy terhelheti meg más módon Megrendelő előzetes írásos, szabályszerűen aláírt jó-
váhagyása nélkül, melynek megadásáról Megrendelő teljes mértékben saját belátása szerint 
dönt.  

4.7 A Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő Vállalkozói Díjba a Vállalkozóval szemben fennálló, 
általa elismert egynemű és lejárt egyéb követelését beszámíthatja. 

4.8 A Vállalkozó 

a)  nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltéte-
leknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adó-
köteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b)  köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Meg-
rendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletek-
ről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

5. AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET  

5.1 A Megrendelő az Építési Területet a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 8 napon 
belül adja át a Vállalkozó részére, melynek megtörténtéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel 
és amelyet az e-naplóban is rögzítenek. Az Építési Terület átadásának feltétele a 10.1. pont 
szerinti teljesítési biztosíték Megrendelő számára való rendelkezésre bocsátása. Az Építési Te-
rület átvételének napja az e-naplóban rögzített dátum. Az Építési Terület átvételétől a Vállal-
kozó haladéktalanul köteles a Munkálatokat megkezdeni. A Vállalkozó az Építési Terület át-
vételétől kezdve szabad és folyamatos hozzáféréssel rendelkezik az Építési Területhez, és vi-
seli a kárveszélyt az Építési Területre, az Építési Területen tárolt eszközökre, az Építési Terü-
leten általa már elvégzett beruházásokra vonatkozóan.  

5.2 A Vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint az Építési Területet 
körülkeríteni és valamennyi jogszabály és hatósági előírás által meghatározott minden feltételt 
betartani.  

5.3 A Vállalkozó meggyőződött arról, hogy az Építési Területhez vezető megközelítési útvonal 
megfelelő és rendelkezésre áll. A Vállalkozó felelős az építkezés megközelítési útvonalán a te-
vékenyégéből adódó szennyeződések eltávolításáért és károk elhárításáért. A Megrendelő nem 
felel olyan követelésekért, amelyek a Vállalkozónak az Építési Területen történő építkezés 
megközelítési útvonalának használatából erednek. 

5.4 A Munkálatok végzése során a Vállalkozó az Építési Területet minden szükségtelen zavaró 
tényezőtől megóvja, és Vállalkozó gondoskodik a Munkálatokhoz szükséges felszerelésnek és 
anyagkészletének a tárolásáról, őrzéséről. A Vállalkozó az Építési Területről a Munkálatok el-
végzéséhez már nem szükséges minden törmeléket, hulladékot folyamatosan eltakarít, és el-
szállít. A teljesítési Igazolás kiállítását megelőzően a Vállalkozó az Építési Területről eltakarít 
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és elszállít minden felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, 
amelyek a Munkálatok elvégzése során keletkeztek, vagy amelyeket aközben használtak. A 
Vállalkozó az Építési Területet a Megrendelő által elfogadott, rendezett és biztonságos álla-
potban hagyja. Amennyiben Vállalkozó a jelen pont szerint nem távolítja el a hátra maradt fel-
szerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, a Megrendelő azt a Vál-
lalkozó költségére elszállíthatja vagy elszállíttathatja. 

6. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS, KÖTBÉR 

6.1 Teljesítési határidők 

Vállalkozó a Vállalkozást (azaz a Létesítmény kulcsrakész kivitelezését) az alábbi határidők 
szerint köteles elvégezni: 

- kivitelezés kezdete (munkaterület átadás): szerződés megkötésétől számított 8 nap 
- 100%-os készültség: A szerződés hatályba lépésétől számított 5 hónap, de 

legkésőbb 2018. szeptember 30. napja. 

A 4.2. pont szerinti számlázás érdekében a Felek a 4.2 pontban foglalt készültségi fokok eléré-
sét minden egyes alkalommal jegyzőkönyvben rögzítik (ez lesz a vonatkozó számlák mellékle-
te), amely azonban nem minősül a munkák Megrendelő általi átvételének műszaki és minőségi 
szempontból. A 6.2. d) pont szerződésszerű teljesítése esetén folytatják le a Felek a műszaki 
átadás-átvételt és arról jegyzőkönyvet készítenek. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv nem 
minősül teljesítési igazolásnak. 

6.2 Megrendelő a teljesítésigazolást kiállítására akkor köteles, ha az alábbiak mindegyike teljesült: 

(a) a jelen Szerződés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerződésből fakadó köte-
lezettségeit a Vállalkozó hiánytalanul teljesítette (azaz a vonatkozó műszaki átadás-
átvételi jegyzőkönyv aláírásra került és a Vállalkozó a hibajegyzék szerinti hibákat kija-
vította). 

(b) a Vállalkozó az Építési Területet átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírásával átadta a 
Megrendelőnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-ában foglaltak teljesítése 
mellett; 

(c) a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-ában meghatározott dokumentáción túl a 
Vállalkozó átadta a Megrendelőnek a teljes megvalósulási dokumentációt; 

(d) a Vállalkozó írásban megerősítette a Megrendelő felé, hogy a Létesítmény vagy annak 
bármely része tekintetében egyetlen alvállalkozó sem támaszt semmilyen követelést, 
továbbá átadta az alvállalkozói naplók igazolt lezárását tanúsító dokumentumot a 
Megrendelőnek; 

(e) a lenti 10.1. pont szerinti jóteljesítési garancia a Megrendelő rendelkezésére áll; 

(f) a Vállalkozó a 8. pontban foglalt valamennyi kötelezettségének eleget tett. 

A teljesítési igazolás kiállításának feltétele a Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr által ki-
bocsátott műszaki igazolás. Amennyiben a teljesítés nem szerződésszerű, a Megrendelő a tel-
jesítési igazolás kiállítását megtagadhatja és a Vállalkozó a többletköltségek viselése mellett kö-
teles továbbra is szabályszerűen teljesíteni. 
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A teljesítési igazolás aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről: …………………. 
(tel:............... e-mail: ………………., míg a Vállalkozó részéről: ……………. (tel: …………. 
e-mail: ……………..). 

6.3 A Vállalkozó a késedelem alól nem mentesülhet időjárási körülményekre, valamint erőforrás-, 
kapacitáshiányra hivatkozással. 

6.4 Megrendelő előteljesítést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vállalkozó a Vállalkozói Díjon 
felül nem jogosult további ellentételezést követelni.  

6.5 Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés szerinti teljesítést illető esetleges vitáik nem késlel-
tetik a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 

6.6 A Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó bármely okból – kivéve a Vis maior 
esemény következtében fellépő késedelem esetét – a 6.1. pont szerinti határidőhöz vagy az 
engedélyezési kötelezettségek tekintetében a 8. pontban meghatározott bármely határidőhöz 
képest késedelembe esik, úgy kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére (a továbbiakban: 
Késedelmi Kötbér). A Késedelmi Kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napjára 
vonatkozóan a nettó Vállalkozói Díj 0,5%-a, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. 
Amennyiben a Vállalkozó késedelme következtében a Késedelmi Kötbér eléri a jelen pont 
szerinti maximális értéket, úgy a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy azonnali ha-
tállyal felmondani a szerződést, és meghiúsulási kötbért követelni a Vállalkozótól. Felmondás 
esetén Megrendelő és Vállalkozó kötelesek a felmondás közlésének napján fennálló állapot 
szerint elszámolni egymással.  

6.7 Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy lehe-
tetlenülése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentős késedelme vagy hibás teljesítése miatt meghiúsul, 
a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj 30%-ának, azaz harminc százalékának megfelelő 
meghiúsulási kötbért (a továbbiakban: Meghiúsulási Kötbér) köteles megfizetni és köteles a 
Megrendelő ezt meghaladó esetleges kárát, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti kárát is megtéríteni, 
a polgári jog általános szabályai szerint. A Késedelmi Kötbér mértéke a Meghiúsulási Kötbér-
be beszámítandó. 

6.8 Megrendelő fenti 6.6 – 6.7 pontokban biztosított jogai nem értelmezhetőek a Megrendelő 
egyéb jogszabály alapján a Vállalkozó szerződésszegése esetén fennálló jogainak korlátozása-
ként (ideértve többek között a kártérítés követelését). A teljesítés elfogadása nem jelenti azt, 
hogy Megrendelő késedelmi kötbérigényéről lemondott volna. 

7.   ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ÉS FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ 

7.1. A Megrendelő a saját költségén a kivitelezési időtartam tekintetében az őt megillető, jelen 
Szerződésben meghatározott felügyeleti jogokat ellátó és kötelezettségeket végrehajtó sze-
mélyt, mint építési műszaki ellenőrt köteles kijelölni. Az építési műszaki ellenőr a Megrende-
lőnek a Vállalkozóval a kivitelezési időtartam során a Vállalkozás koordinációjára irányulóan 
folytatandó kommunikáció céljából kijelölt kapcsolattartója, továbbá a 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzője. A Megrendelő mindenképpen kijelöl egy álta-
lános építmények műszaki ellenőrzésére jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrt, egy 
építménygépészeti és egy építményvillamossági jogosultsággal rendelkező szakági műszaki el-
lenőrt. A koordinációval összefüggő ügyekben a műszaki ellenőr nyilatkozatai ennek megfele-
lően egyenértékűek a Megrendelő nyilatkozataival.  

7.2. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13.§-ában foglaltaknak megfelelően a Munkálatok kivi-
telezésének felügyeletére a Vállalkozó köteles szakáganként (különösen Építési szakterület 
(MV-É), Építménygépészeti szakterület (MV-ÉG), Építményvillamossági szakterület (MV-
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ÉV), közlekedési építmények, mint sajátos építményfajták szakterülete) a szükséges képesíté-
sekkel és jogosítványokkal rendelkező felelős műszaki vezetőt megbízni. Kivitelezési munka 
végzése esetén a felelős műszaki vezetőnek (vagy építésvezetőnek, mint helyettesének) min-
dig, folyamatosan az Építési Területen kell tartózkodnia és felügyelnie a Munkálatokat. 

 

8.  VÁLLALKOZÓ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE 
8.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során betartja és teljesíti a hazai jogszabályok, illetve az 

európai uniós előírások kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes tűzvé-
delmi, biztonsági és munkavédelmi előírásokat, illetve a jogszabályokban vagy az európai uni-
ós előírásokban előírt értesítéseket megküldi, illetve kiszabott díjakat megfizeti. A Vállalkozó 
vállalja, hogy a Létesítmény minősége megfelel mind a felhasznált építőanyagok, mind a szer-
kezet és mindezek kivitele szempontjából a Szerződésnek, a vonatkozó engedély(ek)nek, to-
vábbá, hogy a Vállalkozó a vonatkozó magyar szabványok és előírások szerint, I. osztályú mi-
nőségben végzi a kivitelezést. A Vállalkozó az általa elvégzendő Munkálatok bármely részére 
vonatkozó minden egyes engedélyt (ideértve a Létesítmény vagy annak bármely része kivitele-
zéséhez és későbbi használatához a 8.2 - 8.5 pontban foglaltakon túl esetlegesen szükséges 
minden további hatósági engedélyt is), jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül meg-
szerez, figyelembe véve a berendezések és építőanyagok szállítási idejét, illetve a Munkálatok 
befejezéséhez szükséges időt. A Vállalkozó a Munkálatokat a jelen Szerződés rendelkezései 
szerint és a hasonló létesítmények fejlesztésével foglalkozó szakmai vállalkozóktól elvárható 
legjobb gyakorlatoknak megfelelően teljesíti. 
 

8.2. A bontási és építési hulladékokról a Vállalkozónak nyilvántartást kell vezetnie, a munkálatok 
befejezését követően a bontási és az építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladék 
kezelők átvételi igazolásait át kell adni a Megrendelő részére. Ez a teljesítési igazolás kiadásá-
nak előfeltétele. Ezek környezetvédelmi hatóság felé történő benyújtása a Megrendelő felada-
ta. 
 

8.3. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatokat teljes körűen végrehajtja, 
ideértve minden olyan munkát, munkarészt (függetlenül attól, hogy az a terven jelölésre ke-
rült, vagy leírása megtörtént-e), mely a Szerződésben szereplő feladatok szakszerű és Megren-
delő jelen Szerződésben rögzített igényeinek megfelelő elvégzéséhez, valamint az eredmény-
nek a mindenkori hatályos jogszabályoknak, magyar szabványoknak, előírásoknak, irányelvek-
nek és a Szerződésben foglalt elvárásoknak megfelelő rendeltetésszerű használatához, üzemel-
tetéséhez szükséges. 
 

8.4. Jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem mentesíti a Vállalkozót a 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendelet alapján fennálló kötelezettségei alól. 
 

8.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi jog-
szabályi feltételnek megfelel, jogosultsággal rendelkezik és a jelen Szerződés időtartama alatt is 
eleget tesz ezen követelményeknek.  
 

8.6. A Vállalkozó a Munkálatok tervszerű összehangolására vonatkozóan organizációs tervet köte-
les készíteni. A Vállalkozó az egyes munkaszakaszok elkezdését megelőzően bejelenti a Meg-
rendelőnek a tervezett Munkálatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkálatok előrehaladásá-
ról.  

A Munkálatokhoz szükséges szerszámokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a Vállal-
kozó biztosítja saját felelősségére és saját költségén, a sikeres teljesítéshez szükséges mérték-
ben. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a felhasznált anyagok, gépek, berendezések 
minősége megfeleljen a gyártó országokban alkalmazott szabványok előírásainak úgy, hogy 
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maradéktalanul kielégítse az élet-, vagyon-, egészség- és munkavédelmi előírásokat. A Vállal-
kozó minden, az Építési Területre szállított felszerelése kizárólag a Munkálatok elvégzésének 
és teljesítésének célját szolgálhatja. A Vállalkozó megfelelő óvintézkedéseket tesz személyzete 
és a munkaerő egészségének és biztonságának védelme érdekében.  

8.7. A Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § rendelkezéseivel össz-
hangban jogosult és a Munkálatok teljesítésébe csak olyan személyeket von be, akik megfelelő 
képzettséggel, gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek és megfelelnek a jogszabályi követel-
ményeknek. A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, továbbá a Vállalkozó kife-
jezett nyilatkozatát a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján, hogy a bevonni kívánt alvállalkozók 
nem állnak kizáró okok hatálya alatt a 2. számú melléklet tartalmazza.  A Vállalkozó köteles a 
Szerződés teljesítése alatt minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzete-
sen bejelenteni, és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

A Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozó(i)val kötött szerződésben megköveteli, hogy az al-
vállalkozó(k) nem vehet(nek) igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben to-
vábbi közreműködőt. A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó tel-
jesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként leg-
feljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot 
köthet ki.   

A Vállalkozó vállalja, hogy az alkalmassága igazolása körébe bevont és bemutatott, valamint a 
nyertes ajánlata értékelése körébe bevont erőforrásait, képességeit, szakmai kvalifikációt, tag-
ságát, regisztrációját és egyéb jellemzőit, a Szerződés teljes hatálya alatt változatlan tartalom-
mal fenntartja, ill. nyertes ajánlatának megfelelően Megrendelő rendelkezésére tartja. 

8.8. A Vállalkozó felelős a berendezések, építőanyagok, a vállalkozói felszerelés és egyéb, a Mun-
kálatok elvégzéséhez és a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges dolgok beszerzéséért, szállí-
tásáért, átvételéért, kirakodásáért és biztonságos tárolásáért. 

8.9. A Vállalkozó kötelezettségét képezi az Építési Területen a Vállalkozó vagy bármely alvállalko-
zó igényei szerint szükséges víz, villamos áram és csatornaszolgáltatás rendelkezésre állásának 
biztosítása, a kivitelezéshez szükséges energiavételezési helyek, közművek kialakítása, az illet-
ékes hatóságok által hitelesített mérőórák felszerelése. A Felek rögzítik, hogy az Építési Terü-
let átvételétől annak visszaszolgáltatásáig elhasznált közmű díjak a Vállalkozót terhelik. 

8.10. Vállalkozó köteles a kivitelezés alatt elektronikus építési napló(ka)t vezetni a 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint. Véleménykülönbség esetén a naplóból mindkét fél 
álláspontjának egyértelműen ki kell tűnnie. A helyszíni képviselők nincsenek feljogosítva a 
Szerződés módosítására, sem olyan egyezség megkötésére, amely a Szerződés rendelkezéseire 
befolyással van. 

Abban az esetben, ha a naplóbejegyzés a Szerződés esetleges módosítását (pénzügyi, határidő, 
stb.) vonná maga után, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Vállal-
kozónak egyeztetést kell kezdeményeznie. A Szerződéstől eltérő teljesítésre kizárólag az 
egyeztetés eredményeként aláírt szerződésmódosítás jogosítja fel a Vállalkozót. Szerződésmó-
dosítás hiányában pénzügyi- vagy határidő-módosítás nem hajtható végre 

8.11. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem teljesíti valamely, a Munkála-
tokkal kapcsolatos kötelezettségét, a Megrendelő jogosult a kérdéses Munkálatot elvégezni, il-
letve harmadik személlyel elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmerülő igazolt költségeket 
a Vállalkozótól behajtani. Ez a rendelkezés a Szerződésben vagy jogszabályban előírt más jog-
következmények mellett is alkalmazandó. A Vállalkozó helyett jelen pont szerint elvégzett 
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Munkálat teljesítése nem befolyásolja a határidőket, jótállást vagy szavatosságot, melyeket Vál-
lalkozó jelen Szerződés vagy jogszabály alapján vállalt. 

8.12. A Vállalkozó a Többletmunkák elvégzésére is köteles és a Többletmunkák elvégzése után a 
Vállalkozói Díjon felül külön díjazásra nem jogosult. Felek megállapodnak abban, hogy a 
Megrendelő nem téríti meg a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan 
költségét sem, amely a jelen Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

8.13. A Megrendelő a Munkálatok megvalósítása során a Munkálatok előrehaladását jogosult a 
helyszínen ellenőrizni. A Megrendelő a teljesítést a Műszaki Dokumentáció és a jelen Szerző-
dés rendelkezései alapján vizsgálja meg és értékeli.  

8.14. A Vállalkozót terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden felelősség és kárveszély az Építési 
Terület Megrendelő részére történő visszaadásáig.   

8.15. A Vállalkozó köteles a Vállalkozó által bevont alvállalkozók munkáját összehangolni.  

8.16. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik minden olyan bírságért, amelyet annak következté-
ben rónak ki, hogy Vállalkozó jelen Szerződés teljesítése során nem tett eleget jelen Szerződés 
szerinti vagy jogszabályi kötelezettségeinek. A vonatkozó engedélyek (amennyiben felmerül) 
előírásainak megsértéséből származó minden költségért vagy kárért is a Vállalkozó felel. 

8.17. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kizárólagos és korlátlan felhasználási engedélyt biz-
tosít a Megrendelőnek az általa – vagy alvállalkozója, munkavállalója, közreműködője által – a 
jelen Szerződés alapján készített szellemi alkotásnak minősülő tervekre, Munkálatokra (Kizá-
rólagos Felhasználási Engedély). A Kizárólagos Felhasználási Engedély kiterjed a jelen 
Szerződés alapján elkészített dokumentumok, egyéb szellemi alkotások (a Dokumentumok) 
átdolgozására, akár fizikai formában, akár elektronikus úton történő többszörözésére, kép 
formájában való rögzítésére, illetve a Dokumentumok számítógéppel vagy más eszközzel 
elektronikus adathordozóra történő másolására. A Kizárólagos Felhasználási Engedély alapján 
mind a Megrendelő, mind az általa kijelölt harmadik személy felhasználhatja, átdolgozhatja a 
Dokumentumokat. A Vállalkozó további felhasználási engedélyt senkinek nem adhat a jelen 
Szerződés keretében létrejött Dokumentumokra vonatkozóan. A Vállalkozó a jelen Szerződés 
teljesítését követően nem jogosult a Dokumentumok felhasználására. A Vállalkozó köteles 
gondoskodni arról, hogy a Dokumentumokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem har-
madik személynek nincs és — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem 
lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt 
bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználá-
sában. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek 
átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A jelen pontban meghatározott 
kötelezettség teljesítésének, illetve a Kizárólagos Felhasználási Engedély megadásának ellenér-
tékét a Vállalkozói Díj magában foglalja. 

8.22 A Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés tárgyára, teljesítésére az elektronikus 
közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (EKÁER) előírásai irányadóak, úgy minden ebből ere-
dő kötelezettség a Vállalkozót terheli tekintettel arra, hogy ő lesz a termékek beszerzője, cím-
zettje és a fuvarozás megszervezője, lebonyolítója. Megrendelő nem jogosult és nem köteles a 
jelen Szerződéssel kapcsolatosan a Repülőtérre érkező bármely termék, anyag vagy áru átvéte-
lére. 

 
9.  JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

9.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján elvégzett Munkálatokra vonatkozóan a Megren-
delő által előírt 24 hónap időtartam jótállási időn felül a felolvasólapon hónapban 
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megadott, …………… hónap időtartamú jótállást vállal a sikeres műszaki átadás-
átvételtől számítva . A Vállalkozót a fenti jótállási kötelezettségen túl a jogszabályban 
rögzített szavatossági kötelezettségek is terhelik. 

9.2. Ha a Vállalkozó nem javítja ki, vagy nem kezdi el kijavítani a hibákat vagy károkat a mű-
szakilag indokolt lehető legrövidebb időn belül, a Megrendelő – a jótállási garancia lehívá-
sára vonatkozó jogát nem korlátozva – a Vállalkozó költségére és kockázatára maga vé-
gezheti el a munkát, vagy azt más vállalkozóval végeztetheti el, ami nem befolyásolja a 
Vállalkozó által vállalt jótállást.  

10. BIZTOSÍTÉK 

 
10.1.Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles feltétlen és visszavonhatatlan teljesí-

tési biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, valamint a műszaki átadás-átvétel le-
folytatásával egyidejűleg, vagy azt követően legkésőbb a teljesítési igazolás aláírásáig jótállási 
biztosítékot adni. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában nyújtható 
azzal, hogy a teljesítési biztosítéknak a szerződésszerű teljesítést igazoló átadás átvételig, a jótál-
lási biztosítéknak a Jótállási Időszakban kell érvényesnek lennie. A biztosíték összege a nettó 
Vállalkozói Díj 5%-ának kell, hogy megfeleljen. Megrendelő – amennyiben Vállalkozó jelen 
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek, ideértve a garanciális kötelezettségeket is nem tesz ele-
get – jogosult a biztosítékból kielégítést keresni. 

10.2. A 10.1. pont szerinti biztosíték célja a Megrendelő jelen Szerződésből fakadó, Vállalkozóval 
szembeni esetleges követeléseinek biztosítása. A Megrendelő jogosult követeléseit közvetlenül 
a biztosíték összegéből kielégíteni, ez azonban nem érinti a biztosíték összegén felüli követe-
léseit. 

11.  BIZTOSÍTÁS  

11.1. Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára legalább 30.000.000,- Ft összegű káresemé-
nyenkénti és 90.000.000,- Ft összegű kárévenkénti kártérítési limitű, építés-szerelési felelős-
ségbiztosítás megkötésére és fenntartására, amelynek fedezeti hatálya kiterjed a Szerződés tár-
gyában okozott károkra és a következményi károkra egyaránt. A Vállalkozó köteles legkésőbb a 
szerződéskötéskor átadni a Megrendelő számára a biztosítási kötvényt és a feltételrendszert. A 
biztosítás Magyarországon bejegyzett vagy a határon átnyúló szolgáltatás keretében az MNB 
engedélyével rendelkező biztosítótársasággal kötendő. 

12.  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

12.1. A jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírással lép hatályba. A Felek megállapodnak abban, 
hogy a Szerződés hatályba lépésének dátuma a Vállalkozói Díj összegét nem befolyásolja. 
Munkaterület átadásának napja a szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül, vagy időjá-
rástól függően a Felek jóhiszemű tárgyalásokat kezdenek az Építési Munkaterület átadásának 
napjáról és az ajánlat részeként benyújtott és szerződéskötés időpontjáig a szerződéskötés 
időpontjának ismeretében aktualizált megvalósítási ütemtervet aktualizálják tekintve, hogy az 
ütemtervnek megfelelő teljesítést befolyásolhatja a Szerződés hatályba lépésének dátuma. 

12.2. A jelen Szerződés a Felek Szerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével 
szűnik meg azzal, hogy a Szerződés 13. pontja határozatlan időre kerül megkötésre.   
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12.3. A jelen Szerződést bármely Fél jogosult azonnali hatállyal megszüntetni írásban, amennyiben 
a másik Fél a jelen Szerződésből eredő bármely lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi 
és írásos felszólításra sem orvosolja.  

12.4. A Szerződés megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt általános elállási 
jog is. A Megrendelő a jelen Szerződés szerinti szolgáltatás egésze, valamint annak egy része 
vonatkozásban is elállhat a Szerződéstől. A Megrendelő a jelen pont szerint gyakorolt elállási 
jogát nem köteles indokolni és elállása miatt kizárólag az elvégzett munkák után járó meg nem 
fizetett Vállalkozói Díj megfizetésére korlátozódik a felelőssége. 

 

13.  VEGYES RENDELKEZÉSEK 

13.1. Jelen Szerződésre a magyar jog irányadó. 

13.2. Felek alkalmazzák a Kbt. 131. §-ának, a Kbt. 136. § (2) bekezdésének és a Kbt. 143. § 
(1), (2) és (3) bekezdéseinek rendelkezéseit. 

13.3. Részleges érvénytelenség 

Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak bármelyik része érvényte-
len, ez nem érinti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, 
amelyek továbbra is megőrzik teljes hatályukat és érvényüket, kivéve, ha a Felek az érvényte-
len rész nélkül nem kötötték volna meg a jelen Szerződést 

13.4. Joglemondás 

A Felek jelen Szerződés bármely rendelkezésének teljesítéséről való lemondása csak akkor te-
kintendő hatályosnak, ha írásban, az adott Fél által szabályszerűen, a módosítások aláírásával 
megegyező módon aláírva történik. Az adott Fél jelen Szerződés valamely meghatározott ren-
delkezésének teljesítéséről való lemondása nem tekintendő az adott rendelkezés jövőbeli telje-
sítéséről vagy a Szerződés bármely más rendelkezésének a teljesítéséről való lemondásnak. A 
Szerződésből fakadó valamely jog gyakorlásának valamelyik Fél általi elmulasztása vagy kése-
delme nem minősül az arról való lemondásnak, és a Szerződésből fakadó valamely jog egysze-
ri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki annak későbbi gyakorlását. 

13.5. Vis maior 

Felek nem felelnek kötelezettségeik elmulasztásáért, ha annak oka rajtuk kívülálló, előre nem 
látható és el nem hárítható külső tényező. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik továb-
bá, hogy a rossz, vagy a Munkálatokat nehezítő időjárást nem tekintik vis maior eseménynek. 
Felek az ilyen jellegű eseményekről azok megtörténtét követő 1 munkanapon belül, írásban 
kötelesek értesíteni egymást, mellékelve az esemény leírását, az érintett kötelezettségeket és a 
teljesítésben várható késedelmet. Amennyiben ilyen értesítés küldése nem történt meg, a vis 
maior által érintett Fél mentesül a kötelezettségei alól. 

Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a Szerződés teljesítése kilencven (90) napot 
meghaladó késedelmet szenved, bármelyik Fél jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy a má-
sik Félnek az ilyen elállás által okozott kár megtérítésére kötelezettsége nincs. 

Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtörténte a szerződéses kötelezettségek tel-
jesítése alóli felmentés okaként elfogadható legyen, a jelen Szerződés teljesítésében megakadá-
lyozott Fél köteles a másik Felet a fenti rendkívüli körülmények előállásáról írásban tájékoz-
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tatni. Ezt a tájékoztatást jogosulatlan késedelem nélkül kell nyújtani feltéve, hogy a vis maior 
esemény ebben nem akadályozza meg a Felet. Az értesítésben a teljesítésben beálló késedelem 
várható időtartamát is fel kell tüntetni. 

13.6. Bírósági kikötés 

A Felek a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésé-
vel, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitáikra (hatáskörtől és pertárgyérték-
től függően) kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság és a Székesfehérvári Törvényszék illetékes-
ségét. 

13.7. Titoktartás 

A Felek kötelesek titkosan kezelni a jelen Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggés-
ben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt, amelyet még nem 
hoztak nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a másik Féllel kapcsolatban ál-
ló más jogalanyra hátrányos következményekkel járhatna, vagy ezek hátrányos megítélését 
eredményezhetné, gazdasági érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek gondoskodnak 
továbbá arról, hogy személyzetük, tanácsadójuk és a velük szerződéses kapcsolatban álló 
egyéb felek ezt a titoktartási kötelezettséget az adott Féllel fennálló jogviszonyuk ideje alatt és 
annak megszűnését követően betartsák. 

13.7 A Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása vagy módosulása kizárólag írásban, a Kbt. 141. 
§, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezéseivel összhangban történhet. 

Mellékletek: 

 1. melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok 
2. melléklet: Vállalkozó ajánlata, A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók listája, valamint a 

Vállalkozó nyilatkozata, hogy az egyes megnevezett alvállalkozók nem állnak 
kizáró okok hatálya alatt 

3. melléklet: Biztosítási kötvény (30 napon belül adja át a Vállalkozó) 
4. melléklet: Teljesítési biztosíték 
 

Felek a jelen Szerződést elolvasták és értelmezték, és miután a szándékukkal tökéletesen megegyező-
nek találták, cégszerűen aláírták. 
 

Kelt: ………………….………….. 
 
 

_________________________________ 
……………………………………….  

Megrendelő 

_________________________________ 
…………………………. 

Vállalkozó 
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FŐVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 
„Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 

intézményének infrastrukturális fejlesztése” tárgyában 
a 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12. és 13. rész tekintetében35 

 

A jelen fővállalkozói szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) az alább jelölt helyen és időpontban 
jött létre  

…………………………….. (székhelye: ………………….adószáma: ………………….. bank-
számlaszáma: ……………….) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

és a  
 
………………. (székhelye: ……………….; cégjegyzékszáma: ……………….; adószáma: 
……………….; bankszámlaszáma: ……………….; MKIK kamarai regisztrációs szám: 
…………….) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön: Fél, illetve együttesen: Felek) között. 

 
ELŐZMÉNYEK 
 

(A) A Megrendelő 2018. ………………napján, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény …………….. § alapján, …………….. tárgyú ……………….. közbeszerzési eljárást 
(a továbbiakban: „közbeszerzési eljárás”) indított. 

(B) A Vállalkozó 2018. ………………. napján ajánlatot nyújtott be az 1.1. pontban meghatáro-
zott feladatok teljesítése tárgyában, amely ajánlatot a Megrendelő az ajánlatok bírálatát köve-
tően érvényesnek, a legelőnyösebbnek és ezáltal nyertesnek nyilvánította. Felek a Kbt. 131. § 
(2) bekezdésére tekintettel a következőkben határozzák meg a nyertes ajánlat azon elemeit, 
amelyek értékelésre kerültek a közbeszerzési eljárás értékelési szempontjai alapján: 

- 1. sz. bírálati szempont: A nettó ajánlati ár (Ft): …………………. 
Súlyszám: 7 
- 2. sz. bírálati szempont: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember 
többlet szakmai tapasztalata az M.2. pont tekintetében bemutatott felelős műszaki 
vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (ajánlati elem minimum 
értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (személy neve, hónap) 
Súlyszám: 2 

- 3. sz. bírálati szempont: Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet 
jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, 24 hónap + legfeljebb 36 hónap, 
az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) (a 36 
(harminchat) hónapot meghaladó többlet jótállási időt megajánló ajánlattevő maxi-
mum pontot kap) 
Súlyszám: 1 

                                                 
35 A megjelölt részekre külön-külön szerződés megkötésére kerül sor, amelyek egyedileg tartalmazzák az adott 
részre vonatkozó adatokat (teljesítés helye, vállalkozási díj, támogatási szerződés száma) 
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(C) A Megrendelő által a Vállalkozó részére fizetendő összegek ellenében és a jelen Szerződésben 
foglalt kölcsönös kötelezettségvállalásoknak megfelelően, a Felek a közbeszerzési eljárásra te-
kintettel, a Kbt. 131. §-a alapján, az alábbi megállapodást kötik. A közbeszerzési eljárás do-
kumentumai a Szerződés 1. számú mellékletét, a Vállalkozó nyertes ajánlata a Szerződés 2. 
számú mellékletét képezi. 

1.  A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE 

1.1. Definíciók 

A Szerződésben szereplő, nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bír-
nak: 

 
Építési Terület jelenti a Megrendelő vagyonkezelésében levő, ……………………. hrsz 
alatt nyilvántartott ingatlan, amelyen a Létesítmény található és amely egyben munkaterület-
nek minősül. 

 
Kbt. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt jelenti. 

 
Közbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatározott, a közbeszerzési 
eljárás keretében keletkezett valamennyi dokumentumot. 

 
Létesítmény jelenti a jelen Szerződés 1. mellékletében meghatározott, a jelen Szerződés sze-
rinti kivitelezési munkával érintett iskola épületet. 
  
Munkálatok jelentik mindazt a beszerzési, építési, kivitelezési, építésirányítási, szállítási, beta-
nítási, tesztelési, és üzembehelyezési szolgáltatás, illetve a dokumentumok, építőanyagok, be-
rendezések, rendszerek, alkatrészek és összetevők biztosítását, amely a jelen Szerződés tárgyá-
val kapcsolatos építéshez, teszteléshez és üzembe helyezéshez, illetve Vállalkozó jelen Szerző-
désben foglalt minden egyéb kötelezettségvállalásának teljesítéséhez szükséges. 
 
Műszaki Dokumentáció jelenti a jelen Szerződés 1. Mellékletét képező, a Létesítményre vo-
natkozó műszaki leírásokat tartalmazó dokumentumok összességét.  

 
Ptk. jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. 

 
Tételes költségvetés jelenti a Vállalkozó által a jelen Szerződés teljesítésére vonatkozóan 
adott és 2. melléklet alatt csatolt árajánlatát, részletes tételenkénti bontásban. 

 
Többletmunka jelenti a Szerződésben és Műszaki Dokumentációban szereplő, de a Vállal-
kozó tételes költségvetésében (2. melléklet) és a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe 
nem vett munkatételt és az olyan munkát, amely a Létesítmény rendeltetésszerű használatra 
alkalmasságához szükséges (Ptk. 6:244.§ (1) bekezdése). 
 
Vállalkozói Díj a lenti 3.1 pontban meghatározott díjat jelenti. 

1.2. További értelmezési szabályok 

A jelen Szerződésben 

1.2.1. a fenti 1.1 pontban meghatározott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is vonat-
koznak; 

1.2.2. a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek címe csak a hivat-
kozás megkönnyítését szolgálja, és a Szerződés értelmezését nem befolyásolja; 
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1.2.3. az előzményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre történő hivatkozások el-
lentétes rendelkezés hiányában a jelen Szerződés előzményeire, pontjaira, bekezdései-
re, mellékleteire vonatkoznak; 

1.2.4. a jogszabályokra történő hivatkozások mindig azok módosításaira, kivételeire is vo-
natkoznak, és minden egyéb hatályban lévő jogszabály későbbi módosításai, illetve 
később hatályba lépő részei is beleértendők; 

1.2.5. az egyes számú megfogalmazások többes számban is értendőek és fordítva; 

1.2.6. az egyes fejezetekbe való besorolás a jelen Szerződés és mellékletei érvényesíthetősé-
gét nem befolyásolja;  

1.2.7. a megállapodásokra, nyilvántartásokra, okmányokra, engedélyekre, szabályzatokra 
vagy egyéb iratokra (a jelen Szerződést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire tör-
ténő hivatkozások ezeknek az iratoknak a módosított, megváltoztatott, kiegészített, 
hatályát vesztett vagy megújított változataira is vonatkoznak. 

1.3. Ellentmondások 

A jelen Szerződés és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen Szerző-
désben foglaltak irányadók. A jelen Szerződés mellékletei közötti bármilyen ellentmondás ese-
tén az 1. Mellékletben foglaltak irányadóak. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja a Létesítmény vonatkozásában a részle-
tes műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben foglalt feladatok teljes körű kivitelezését az 
1. számú Mellékletnek, a jelen Szerződésnek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfele-
lően.  

2.2. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a Vállalkozó által teljesítendő Munkálatok 
magukban foglalják a jelen Szerződés tárgyához kapcsolódó összes előkészítő és felvonulási 
munkát, az anyagminta bemutatásokat, a közterület foglalásokat (amennyiben szükséges), a 
műszaki, hatósági átadás-átvételi eljárások lefolytatását, az esetleges jótállási és szavatossági 
munkák elvégzését a Létesítményben, a szomszédos épületrészekben és az Építési Területen a 
Munkálatok során esetlegesen okozott károk helyreállítását, valamint bármely egyéb munkála-
tot, amely a jelen Szerződés szerinti kivitelezéshez szükséges. 

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

3.1. A Vállalkozó a Létesítmény teljes körű kivitelezésének ellentételezéseként ……………. HUF 
+ ÁFA, azaz ………………… forint + általános forgalmi adó vállalkozói díjra (a továbbiak-
ban: Vállalkozói Díj) jogosult. 

A Vállalkozói Díj átalánydíj, és tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti teljesítésével 
összefüggésben felmerülő valamennyi költségét függetlenül attól, hogy a Műszaki Dokumen-
tációban, a Tételes költségvetésben a feladat, munkanem vagy munka konkrétan nevesítve 
lett-e vagy sem. A Vállalkozói Díj tartalmazza az euró-forint esetleges árfolyamváltozásának 
többletköltségeit és azon munkafolyamatok költségét is, amelyek jelen szerződésben, illetve a 
mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák és azok meglevő és 
épülő részekhez csatlakozó felületeinek komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas meg-
valósításához szükségszerűen hozzátartoznak. A Vállalkozó a Többletmunkát a Vállalkozói 
Díj növelése nélkül köteles teljesíteni, hiszen a Létesítmény teljeskörű kivitelezésére ered-
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ménykötelmet vállalt. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő nem téríti meg a Vál-
lalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét sem, amely a jelen 
Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

3.2. A jelen Szerződés hatályba lépésének időpontja nem befolyásolja a Vállalkozói Díj összegét és 
a Vállalkozói Díj egyoldalúan nem módosítható a jelen Szerződés hatálya alatt.  

3.3. Vállalkozó a Vállalkozási Díjat a Közbeszerzési Dokumentum, a Megrendelő igényei és a 
végrehajtandó feladat átfogó értékelését és áttekintését követően, a hiányzó információkat be-
szerezve és a meglévő tervezési eltéréseket, hibákat és hiányosságokat kiküszöbölve határozta 
meg. Vállalkozó semmilyen követelést nem jogosult érvényesíteni a Megrendelővel szemben 
jelen pontban felsorolt dokumentumok bármely vélt vagy valós hiányossága miatt. 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

4.1. Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozói Díjat európai uniós támogatás keretében elnyert (tá-
mogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-…………………), 100,000000 %-os inten-
zitású támogatásból finanszírozza, utófinanszírozás keretében. A Megrendelő ennek megfele-
lően a Díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. A támogató a támogatás összegét közvetlenül a 
Megrendelő, mint kedvezményezett részére teljesíti, így kizárólag a Megrendelő téríti majd 
meg az egyes számlák ellenértékét a Vállalkozó felé.  

4.2. Fizetési ütemterv 
a) előleg: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 5%-ának megfelelő mértékű előlegre jogo-

sult. Vállalkozó az előlegszámlát úgy köteles kiállítani – amennyiben az előlegre igényt 
tart –, hogy azt a Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15. 
napig meg tudja fizetni. Amennyiben a Vállalkozó előlegszámlát nem állít ki, Megren-
delő úgy tekinti, hogy Vállalkozó nem igényel előleget. Az előleg az első és második 
részszámlában arányosan kerül elszámolásra. 

b) 1. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25 %-ának megfelelő mértékű rész-
számlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 25 %-os készültségi 
fokának elérését követően. 

c) 2. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 50 %-ának megfelelő mértékű rész-
számlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 75 %-os készültsé-
gi fokának elérését követően. 

d) végszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj fennmaradó összegéről végszámlát ál-
lít ki a 6.2. pont szerinti teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után. 
 

4.3. Vállalkozó minden számlát a Megrendelő nevére és székhelyére köteles kiállítani, valamint 
azon köteles feltüntetni a Megrendelő és a Vállalkozó adószámát. A számlához minden eset-
ben csatolni kell a teljesítési igazolás másolatai példányát. A számla fizetési határideje a számla 
kiállításától számított 30. nap. A fizetés időpontja a Megrendelő bankszámlája megterhelésé-
nek időpontja. A nem szerződésszerűen és jogszerűen kiállított, a Szerződés szerint szükséges 
mellékleteket nem tartalmazó számla nem fogadható be, ezekben az esetekben Megrendelő fi-
zetési késedelme kizárt.  

4.4. Amennyiben bármely, a jelen szerződés alapján ténylegesen esedékes összeg kifizetése az elő-
írt fizetés napjához képest késedelmes, Vállalkozó késedelmi kamatra jogosult a ki nem fize-
tett összeg után a késedelem idejére a Ptk. alapján. 

4.5. A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § 
(1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz 
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint törté-
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nik, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó ter-
vezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 30-32. § és 32/A.§-aiban foglaltakra. 

4.6. A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján fennálló semmilyen (meglévő vagy jövőbeli) kintlévő-
ségét vagy követelését nem ruházhatja át (ideértve, de nem kizárólag a faktoringot), zálogosít-
hatja el vagy terhelheti meg más módon Megrendelő előzetes írásos, szabályszerűen aláírt jó-
váhagyása nélkül, melynek megadásáról Megrendelő teljes mértékben saját belátása szerint 
dönt.  

4.7. A Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő Vállalkozói Díjba a Vállalkozóval szemben fennálló, 
általa elismert egynemű és lejárt egyéb követelését beszámíthatja. 

4.8. A Vállalkozó 

a)  nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltéte-
leknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adó-
köteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b)  köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Meg-
rendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletek-
ről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

5. AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET  

5.1. A Megrendelő az Építési Területet a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 8 napon 
belül adja át a Vállalkozó részére, melynek megtörténtéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel 
és amelyet az e-naplóban is rögzítenek. Az Építési Terület átadásának feltétele a 10.1. pont 
szerinti teljesítési biztosíték Megrendelő számára való rendelkezésre bocsátása. Az Építési Te-
rület átvételének napja az e-naplóban rögzített dátum. Az Építési Terület átvételétől a Vállal-
kozó haladéktalanul köteles a Munkálatokat megkezdeni. A Vállalkozó az Építési Terület át-
vételétől kezdve szabad és folyamatos hozzáféréssel rendelkezik az Építési Területhez, és vi-
seli a kárveszélyt az Építési Területre, az Építési Területen tárolt eszközökre, az Építési Terü-
leten általa már elvégzett beruházásokra vonatkozóan.  

5.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint az Építési Területet 
körülkeríteni és valamennyi jogszabály és hatósági előírás által meghatározott minden feltételt 
betartani.  

5.3. A Vállalkozó meggyőződött arról, hogy az Építési Területhez vezető megközelítési útvonal 
megfelelő és rendelkezésre áll. A Vállalkozó felelős az építkezés megközelítési útvonalán a te-
vékenyégéből adódó szennyeződések eltávolításáért és károk elhárításáért. A Megrendelő nem 
felel olyan követelésekért, amelyek a Vállalkozónak az Építési Területen történő építkezés 
megközelítési útvonalának használatából erednek. 

5.4. A Munkálatok végzése során a Vállalkozó az Építési Területet minden szükségtelen zavaró 
tényezőtől megóvja, és Vállalkozó gondoskodik a Munkálatokhoz szükséges felszerelésnek és 
anyagkészletének a tárolásáról, őrzéséről. A Vállalkozó az Építési Területről a Munkálatok el-
végzéséhez már nem szükséges minden törmeléket, hulladékot folyamatosan eltakarít, és el-
szállít. A teljesítési Igazolás kiállítását megelőzően a Vállalkozó az Építési Területről eltakarít 
és elszállít minden felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, 
amelyek a Munkálatok elvégzése során keletkeztek, vagy amelyeket aközben használtak. A 
Vállalkozó az Építési Területet a Megrendelő által elfogadott, rendezett és biztonságos álla-
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potban hagyja. Amennyiben Vállalkozó a jelen pont szerint nem távolítja el a hátra maradt fel-
szerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, a Megrendelő azt a Vál-
lalkozó költségére elszállíthatja vagy elszállíttathatja. 

6. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS, KÖTBÉR 

6.1. Teljesítési határidők 

Vállalkozó a Vállalkozást (azaz a Létesítmény kulcsrakész kivitelezését) az alábbi határidők 
szerint köteles elvégezni: 

- kivitelezés kezdete (munkaterület átadás): szerződés megkötésétől számított 8 
nap100%-os készültség: A szerződés hatályba lépésétől számított 5 hónap, de 
legkésőbb 2018. szeptember 30. napja. 

4.2. pont szerinti számlázás érdekében a Felek a 4.2 pontban foglalt készültségi fokok elérését 
minden egyes alkalommal jegyzőkönyvben rögzítik (ez lesz a vonatkozó számlák melléklete), 
amely azonban nem minősül a munkák Megrendelő általi átvételének műszaki és minőségi 
szempontból. A 6.2. d) pont szerződésszerű teljesítése esetén folytatják le a Felek a műszaki 
átadás-átvételt és arról jegyzőkönyvet készítenek. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv nem 
minősül teljesítési igazolásnak. 

6.2. Megrendelő a teljesítésigazolást kiállítására akkor köteles, ha az alábbiak mindegyike teljesült: 

(b) a jelen Szerződés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerződésből fakadó köte-
lezettségeit a Vállalkozó hiánytalanul teljesítette (azaz a vonatkozó műszaki átadás-
átvételi jegyzőkönyv aláírásra került és a Vállalkozó a hibajegyzék szerinti hibákat kija-
vította). 

(c) a Vállalkozó az Építési Területet átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírásával átadta a 
Megrendelőnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-ában foglaltak teljesítése 
mellett; 

6.2.1. a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-ában meghatározott dokumentáción túl a 
Vállalkozó átadta a Megrendelőnek a teljes megvalósulási dokumentációt; 

6.2.2. a Vállalkozó írásban megerősítette a Megrendelő felé, hogy a Létesítmény vagy annak 
bármely része tekintetében egyetlen alvállalkozó sem támaszt semmilyen követelést, 
továbbá átadta az alvállalkozói naplók igazolt lezárását tanúsító dokumentumot a 
Megrendelőnek; 

(e) a lenti 10.1. pont szerinti jóteljesítési garancia a Megrendelő rendelkezésére áll; 

(f) a Vállalkozó a 8. pontban foglalt valamennyi kötelezettségének eleget tett. 

A teljesítési igazolás kiállításának feltétele a Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr által ki-
bocsátott műszaki igazolás. Amennyiben a teljesítés nem szerződésszerű, a Megrendelő a tel-
jesítési igazolás kiállítását megtagadhatja és a Vállalkozó a többletköltségek viselése mellett kö-
teles továbbra is szabályszerűen teljesíteni. 

A teljesítési igazolás aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről: …………………. 
(tel:............... e-mail: ………………., míg a Vállalkozó részéről: ……………. (tel: …………. 
e-mail: ……………..). 
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6.3. A Vállalkozó a késedelem alól nem mentesülhet időjárási körülményekre, valamint erőforrás-, 
kapacitáshiányra hivatkozással. 

6.4. Megrendelő előteljesítést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vállalkozó a Vállalkozói Díjon 
felül nem jogosult további ellentételezést követelni.  

6.5. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés szerinti teljesítést illető esetleges vitáik nem késlel-
tetik a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 

6.6. A Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó bármely okból – kivéve a Vis maior 
esemény következtében fellépő késedelem esetét – a 6.1. pont szerinti határidőhöz vagy az 
engedélyezési kötelezettségek tekintetében a 8. pontban meghatározott bármely határidőhöz 
képest késedelembe esik, úgy kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére (a továbbiakban: 
Késedelmi Kötbér). A Késedelmi Kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napjára 
vonatkozóan a nettó Vállalkozói Díj 0,5%-a, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. 
Amennyiben a Vállalkozó késedelme következtében a Késedelmi Kötbér eléri a jelen pont 
szerinti maximális értéket, úgy a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy azonnali ha-
tállyal felmondani a szerződést, és meghiúsulási kötbért követelni a Vállalkozótól. Felmondás 
esetén Megrendelő és Vállalkozó kötelesek a felmondás közlésének napján fennálló állapot 
szerint elszámolni egymással.  

6.7. Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy lehe-
tetlenülése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentős késedelme vagy hibás teljesítése miatt meghiúsul, 
a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj 30%-ának, azaz harminc százalékának megfelelő 
meghiúsulási kötbért (a továbbiakban: Meghiúsulási Kötbér) köteles megfizetni és köteles a 
Megrendelő ezt meghaladó esetleges kárát, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti kárát is megtéríteni, 
a polgári jog általános szabályai szerint. A Késedelmi Kötbér mértéke a Meghiúsulási Kötbér-
be beszámítandó. 

6.8. Megrendelő fenti 6.6 – 6.7 pontokban biztosított jogai nem értelmezhetőek a Megrendelő 
egyéb jogszabály alapján a Vállalkozó szerződésszegése esetén fennálló jogainak korlátozása-
ként (ideértve többek között a kártérítés követelését). A teljesítés elfogadása nem jelenti azt, 
hogy Megrendelő késedelmi kötbérigényéről lemondott volna. 

7.   ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ÉS FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ 

7.1. A Megrendelő a saját költségén a kivitelezési időtartam tekintetében az őt megillető, jelen 
Szerződésben meghatározott felügyeleti jogokat ellátó és kötelezettségeket végrehajtó sze-
mélyt, mint építési műszaki ellenőrt köteles kijelölni. Az építési műszaki ellenőr a Megrende-
lőnek a Vállalkozóval a kivitelezési időtartam során a Vállalkozás koordinációjára irányulóan 
folytatandó kommunikáció céljából kijelölt kapcsolattartója, továbbá a 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzője. A Megrendelő mindenképpen kijelöl egy álta-
lános építmények műszaki ellenőrzésére jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrt, egy épít-
ménygépészeti és egy építményvillamossági jogosultsággal rendelkező szakági műszaki ellen-
őrt. A koordinációval összefüggő ügyekben a műszaki ellenőr nyilatkozatai ennek megfelelően 
egyenértékűek a Megrendelő nyilatkozataival.  

7.2. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13.§-ában foglaltaknak megfelelően a Munkálatok kivi-
telezésének felügyeletére a Vállalkozó köteles szakáganként (különösen Építési szakterület 
(MV-É), Építménygépészeti szakterület (MV-ÉG), Építményvillamossági szakterület (MV-
ÉV), közlekedési építmények, mint sajátos építményfajták szakterülete) a szükséges képesíté-
sekkel és jogosítványokkal rendelkező felelős műszaki vezetőt megbízni. Kivitelezési munka 
végzése esetén a felelős műszaki vezetőnek (vagy építésvezetőnek, mint helyettesének) min-
dig, folyamatosan az Építési Területen kell tartózkodnia és felügyelnie a Munkálatokat.  
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8.  VÁLLALKOZÓ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE 
 
8.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során betartja és teljesíti a hazai jogszabályok, illetve az 

európai uniós előírások kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes tűzvé-
delmi, biztonsági és munkavédelmi előírásokat, illetve a jogszabályokban vagy az európai uniós 
előírásokban előírt értesítéseket megküldi, illetve kiszabott díjakat megfizeti. A Vállalkozó váll-
alja, hogy a Létesítmény minősége megfelel mind a felhasznált építőanyagok, mind a szerkezet 
és mindezek kivitele szempontjából a Szerződésnek, a vonatkozó engedély(ek)nek, továbbá, 
hogy a Vállalkozó a vonatkozó magyar szabványok és előírások szerint, I. osztályú minőségben 
végzi a kivitelezést. A Vállalkozó az általa elvégzendő Munkálatok bármely részére vonatkozó 
minden egyes engedélyt (ideértve a Létesítmény vagy annak bármely része kivitelezéséhez és ké-
sőbbi használatához a 8.2 - 8.5 pontban foglaltakon túl esetlegesen szükséges minden további 
hatósági engedélyt is), jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül megszerez, figyelembe 
véve a berendezések és építőanyagok szállítási idejét, illetve a Munkálatok befejezéséhez szük-
séges időt. A Vállalkozó a Munkálatokat a jelen Szerződés rendelkezései szerint és a hasonló lé-
tesítmények fejlesztésével foglalkozó szakmai vállalkozóktól elvárható legjobb gyakorlatoknak 
megfelelően teljesíti. 

 
8.2. A bontási és építési hulladékokról a Vállalkozónak nyilvántartást kell vezetnie, a munkálatok 

befejezését követően a bontási és az építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladék ke-
zelők átvételi igazolásait át kell adni a Megrendelő részére. Ez a teljesítési igazolás kiadásának 
előfeltétele. Ezek környezetvédelmi hatóság felé történő benyújtása a Megrendelő feladata. 

8.3. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatokat teljes körűen végrehajtja, 
ideértve minden olyan munkát, munkarészt (függetlenül attól, hogy az a terven jelölésre került, 
vagy leírása megtörtént-e), mely a Szerződésben szereplő feladatok szakszerű és Megrendelő je-
len Szerződésben rögzített igényeinek megfelelő elvégzéséhez, valamint az eredménynek a min-
denkori hatályos jogszabályoknak, magyar szabványoknak, előírásoknak, irányelveknek és a 
Szerződésben foglalt elvárásoknak megfelelő rendeltetésszerű használatához, üzemeltetéséhez 
szükséges. 

8.4. Jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem mentesíti a Vállalkozót a 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet alapján fennálló kötelezettségei alól. 

8.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi jogsza-
bályi feltételnek megfelel, jogosultsággal rendelkezik és a jelen Szerződés időtartama alatt is ele-
get tesz ezen követelményeknek.  

8.6. A Vállalkozó a Munkálatok tervszerű összehangolására vonatkozóan organizációs tervet köteles 
készíteni. A Vállalkozó az egyes munkaszakaszok elkezdését megelőzően bejelenti a Megrende-
lőnek a tervezett Munkálatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkálatok előrehaladásáról.  

A Munkálatokhoz szükséges szerszámokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a Vállalkozó 
biztosítja saját felelősségére és saját költségén, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben. Vál-
lalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a felhasznált anyagok, gépek, berendezések minősége 
megfeleljen a gyártó országokban alkalmazott szabványok előírásainak úgy, hogy maradéktala-
nul kielégítse az élet-, vagyon-, egészség- és munkavédelmi előírásokat. A Vállalkozó minden, az 
Építési Területre szállított felszerelése kizárólag a Munkálatok elvégzésének és teljesítésének 
célját szolgálhatja. A Vállalkozó megfelelő óvintézkedéseket tesz személyzete és a munkaerő 
egészségének és biztonságának védelme érdekében.  

8.7. A Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § rendelkezéseivel összhang-
ban jogosult és a Munkálatok teljesítésébe csak olyan személyeket von be, akik megfelelő kép-
zettséggel, gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek és megfelelnek a jogszabályi követelmé-
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nyeknek. A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, továbbá a Vállalkozó kifejezett 
nyilatkozatát a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján, hogy a bevonni kívánt alvállalkozók nem áll-
nak kizáró okok hatálya alatt a 2. számú melléklet tartalmazza.  A Vállalkozó köteles a Szerző-
dés teljesítése alatt minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen beje-
lenteni, és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt al-
vállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

A Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozó(i)val kötött szerződésben megköveteli, hogy az alvállalko-
zó(k) nem vehet(nek) igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közre-
működőt. A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének el-
maradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szer-
ződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.   

A Vállalkozó vállalja, hogy az alkalmassága igazolása körébe bevont és bemutatott, valamint a nyertes 
ajánlata értékelése körébe bevont erőforrásait, képességeit, szakmai kvalifikációt, tagságát, re-
gisztrációját és egyéb jellemzőit, a Szerződés teljes hatálya alatt változatlan tartalommal fenn-
tartja, ill. nyertes ajánlatának megfelelően Megrendelő rendelkezésére tartja. 

8.8. A Vállalkozó felelős a berendezések, építőanyagok, a vállalkozói felszerelés és egyéb, a Munká-
latok elvégzéséhez és a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges dolgok beszerzéséért, szállításá-
ért, átvételéért, kirakodásáért és biztonságos tárolásáért.  

8.9. A Vállalkozó kötelezettségét képezi az Építési Területen a Vállalkozó vagy bármely alvállalkozó 
igényei szerint szükséges víz, villamos áram és csatornaszolgáltatás rendelkezésre állásának biz-
tosítása, a kivitelezéshez szükséges energiavételezési helyek, közművek kialakítása, az illetékes 
hatóságok által hitelesített mérőórák felszerelése. A Felek rögzítik, hogy az Építési Terület átvé-
telétől annak visszaszolgáltatásáig elhasznált közmű díjak a Vállalkozót terhelik.  

8.10. Vállalkozó köteles a kivitelezés alatt elektronikus építési napló(ka)t vezetni a 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendelet szerint. Véleménykülönbség esetén a naplóból mindkét fél álláspontjának egy-
értelműen ki kell tűnnie. A helyszíni képviselők nincsenek feljogosítva a Szerződés módosításá-
ra, sem olyan egyezség megkötésére, amely a Szerződés rendelkezéseire befolyással van. 

Abban az esetben, ha a naplóbejegyzés a Szerződés esetleges módosítását (pénzügyi, határidő, stb.) 
vonná maga után, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Vállalkozónak 
egyeztetést kell kezdeményeznie. A Szerződéstől eltérő teljesítésre kizárólag az egyeztetés 
eredményeként aláírt szerződésmódosítás jogosítja fel a Vállalkozót. Szerződésmódosítás hiá-
nyában pénzügyi- vagy határidő-módosítás nem hajtható végre. 

8.11. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem teljesíti valamely, a Munkálatokkal kap-
csolatos kötelezettségét, a Megrendelő jogosult a kérdéses Munkálatot elvégezni, illetve harma-
dik személlyel elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmerülő igazolt költségeket a Vállalkozó-
tól behajtani. Ez a rendelkezés a Szerződésben vagy jogszabályban előírt más jogkövetkezmé-
nyek mellett is alkalmazandó. A Vállalkozó helyett jelen pont szerint elvégzett Munkálat teljesí-
tése nem befolyásolja a határidőket, jótállást vagy szavatosságot, melyeket Vállalkozó jelen 
Szerződés vagy jogszabály alapján vállalt. 

8.12. A Vállalkozó a Többletmunkák elvégzésére is köteles és a Többletmunkák elvégzése után a 
Vállalkozói Díjon felül külön díjazásra nem jogosult. Felek megállapodnak abban, hogy a Meg-
rendelő nem téríti meg a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költ-
ségét sem, amely a jelen Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 
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8.13. A Megrendelő a Munkálatok megvalósítása során a Munkálatok előrehaladását jogosult a hely-
színen ellenőrizni. A Megrendelő a teljesítést a Műszaki Dokumentáció és a jelen Szerződés 
rendelkezései alapján vizsgálja meg és értékeli.  

8.14. A Vállalkozót terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden felelősség és kárveszély az Építési 
Terület Megrendelő részére történő visszaadásáig.   

8.15. A Vállalkozó köteles a Vállalkozó által bevont alvállalkozók munkáját összehangolni.  

8.16. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik minden olyan bírságért, amelyet annak következtében 
rónak ki, hogy Vállalkozó jelen Szerződés teljesítése során nem tett eleget jelen Szerződés sze-
rinti vagy jogszabályi kötelezettségeinek. A vonatkozó engedélyek (amennyiben felmerül) elő-
írásainak megsértéséből származó minden költségért vagy kárért is a Vállalkozó felel. 

8.17. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kizárólagos és korlátlan felhasználási engedélyt bizto-
sít a Megrendelőnek az általa – vagy alvállalkozója, munkavállalója, közreműködője által – a je-
len Szerződés alapján készített szellemi alkotásnak minősülő tervekre, Munkálatokra (Kizáró-
lagos Felhasználási Engedély). A Kizárólagos Felhasználási Engedély kiterjed a jelen Szer-
ződés alapján elkészített dokumentumok, egyéb szellemi alkotások (a Dokumentumok) átdol-
gozására, akár fizikai formában, akár elektronikus úton történő többszörözésére, kép formájá-
ban való rögzítésére, illetve a Dokumentumok számítógéppel vagy más eszközzel elektronikus 
adathordozóra történő másolására. A Kizárólagos Felhasználási Engedély alapján mind a Meg-
rendelő, mind az általa kijelölt harmadik személy felhasználhatja, átdolgozhatja a Dokumentu-
mokat. A Vállalkozó további felhasználási engedélyt senkinek nem adhat a jelen Szerződés ke-
retében létrejött Dokumentumokra vonatkozóan. A Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítését 
követően nem jogosult a Dokumentumok felhasználására. A Vállalkozó köteles gondoskodni 
arról, hogy a Dokumentumokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek 
nincs és — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy 
egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy 
mértékben akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában. A jelen pontban fog-
lalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása 
jogszabály erejénél fogva kizárt. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, il-
letve a Kizárólagos Felhasználási Engedély megadásának ellenértékét a Vállalkozói Díj magában 
foglalja. 

8.22 A Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés tárgyára, teljesítésére az elektronikus köz-
úti áruforgalom ellenőrző rendszer (EKÁER) előírásai irányadóak, úgy minden ebből eredő kö-
telezettség a Vállalkozót terheli tekintettel arra, hogy ő lesz a termékek beszerzője, címzettje és 
a fuvarozás megszervezője, lebonyolítója. Megrendelő nem jogosult és nem köteles a jelen 
Szerződéssel kapcsolatosan a Repülőtérre érkező bármely termék, anyag vagy áru átvételére. 

 
9.  JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

9.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján elvégzett Munkálatokra vonatkozóan a Megrendelő 
által előírt 24 hónap időtartam jótállási időn felül a felolvasólapon hónapban mega-
dott, …………… hónap időtartamú jótállást vállal a sikeres műszaki átadás-átvételtől 
számítva. A Vállalkozót a fenti jótállási kötelezettségen túl a jogszabályban rögzített szava-
tossági kötelezettségek is terhelik. 

9.2. Ha a Vállalkozó nem javítja ki, vagy nem kezdi el kijavítani a hibákat vagy károkat a műszaki-
lag indokolt lehető legrövidebb időn belül, a Megrendelő – a jótállási garancia lehívására vo-
natkozó jogát nem korlátozva – a Vállalkozó költségére és kockázatára maga végezheti el a 
munkát, vagy azt más vállalkozóval végeztetheti el, ami nem befolyásolja a Vállalkozó által 
vállalt jótállást.  
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10.  BIZTOSÍTÉK 

10.1. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles feltétlen és visszavonhatatlan telje-
sítési biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, valamint a műszaki átadás-átvétel 
lefolytatásával egyidejűleg, vagy azt követően legkésőbb a teljesítési igazolás aláírásáig jótállási 
biztosítékot adni. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában nyújtha-
tó azzal, hogy a teljesítési biztosítéknak a szerződésszerű teljesítést igazoló átadás átvételig, a 
jótállási biztosítéknak a Jótállási Időszakban kell érvényesnek lennie. A biztosíték összege a 
nettó Vállalkozói Díj 5 %-ának kell, hogy megfeleljen. Megrendelő – amennyiben Vállalkozó 
jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek, ideértve a garanciális kötelezettségeket is nem 
tesz eleget – jogosult a biztosítékból kielégítést keresni. 

10.2. A 10.1. pont szerinti biztosíték célja a Megrendelő jelen Szerződésből fakadó, Vállalkozóval 
szembeni esetleges követeléseinek biztosítása. A Megrendelő jogosult követeléseit közvetlenül 
a biztosíték összegéből kielégíteni, ez azonban nem érinti a biztosíték összegén felüli követe-
léseit. 

11.  BIZTOSÍTÁS  

11.1. Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára legalább 10.000.000,- Ft összegű káresemé-
nyenkénti és 30.000.000,- Ft összegű kárévenkénti kártérítési limitű, építés-szerelési fele-
lősségbiztosítás megkötésére és fenntartására, amelynek fedezeti hatálya kiterjed a Szerződés 
tárgyában okozott károkra és a következményi károkra egyaránt. A Vállalkozó köteles legké-
sőbb a szerződéskötéskor átadni a Megrendelő számára a biztosítási kötvényt és a feltétel-
rendszert. A biztosítás Magyarországon bejegyzett vagy a határon átnyúló szolgáltatás kereté-
ben az MNB engedélyével rendelkező biztosítótársasággal kötendő. 

12.  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

12.1. A jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírással lép hatályba. A Felek megállapodnak abban, 
hogy a Szerződés hatályba lépésének dátuma a Vállalkozói Díj összegét nem befolyásolja. 
Munkaterület átadásának napja a szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül, vagy időjá-
rástól függően a Felek jóhiszemű tárgyalásokat kezdenek az Építési Munkaterület átadásának 
napjáról és az ajánlat részeként benyújtott és szerződéskötés időpontjáig a szerződéskötés 
időpontjának ismeretében aktualizált megvalósítási ütemtervet aktualizálják tekintve, hogy az 
ütemtervnek megfelelő teljesítést befolyásolhatja a Szerződés hatályba lépésének dátuma. A 
Teljesítési és Számlázási Ütemtervet időjárás függvényében történő aktualizálása, amennyiben 
a véghatáridő nem változik, nem tekintendő szerződésmódosításnak. A Teljesítési és Számlá-
zási Ütemtervet közös megegyezéssel, írásban történő módosítása hiányában a Vállalkozó a 
6.1. pont szerinti határidőkben köteles teljesíteni. 

12.2. A jelen Szerződés a Felek Szerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével 
szűnik meg azzal, hogy a Szerződés 13. pontja határozatlan időre kerül megkötésre.   

12.3. A jelen Szerződést bármely Fél jogosult azonnali hatállyal megszüntetni írásban, amennyiben 
a másik Fél a jelen Szerződésből eredő bármely lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és 
írásos felszólításra sem orvosolja.  

12.4. A Szerződés megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt általános elállási 
jog is. A Megrendelő a jelen Szerződés szerinti szolgáltatás egésze, valamint annak egy része 
vonatkozásban is elállhat a Szerződéstől. A Megrendelő a jelen pont szerint gyakorolt elállási 
jogát nem köteles indokolni és elállása miatt kizárólag az elvégzett munkák után járó meg nem 
fizetett Vállalkozói Díj megfizetésére korlátozódik a felelőssége.  
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13.  VEGYES RENDELKEZÉSEK 

13.1. Jelen Szerződésre a magyar jog irányadó. 

13.2. Felek alkalmazzák a Kbt. 131. §-ának, a Kbt. 136. § (2) bekezdésének és és a Kbt. 143. 
§ (1), (2) és (3) bekezdéseinek rendelkezéseit. 

13.3. Részleges érvénytelenség 

Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak bármelyik része érvényte-
len, ez nem érinti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, 
amelyek továbbra is megőrzik teljes hatályukat és érvényüket, kivéve, ha a Felek az érvényte-
len rész nélkül nem kötötték volna meg a jelen Szerződést 

13.4. Joglemondás 

A Felek jelen Szerződés bármely rendelkezésének teljesítéséről való lemondása csak akkor te-
kintendő hatályosnak, ha írásban, az adott Fél által szabályszerűen, a módosítások aláírásával 
megegyező módon aláírva történik. Az adott Fél jelen Szerződés valamely meghatározott ren-
delkezésének teljesítéséről való lemondása nem tekintendő az adott rendelkezés jövőbeli telje-
sítéséről vagy a Szerződés bármely más rendelkezésének a teljesítéséről való lemondásnak. A 
Szerződésből fakadó valamely jog gyakorlásának valamelyik Fél általi elmulasztása vagy kése-
delme nem minősül az arról való lemondásnak, és a Szerződésből fakadó valamely jog egysze-
ri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki annak későbbi gyakorlását. 

13.5. Vis maior 

Felek nem felelnek kötelezettségeik elmulasztásáért, ha annak oka rajtuk kívülálló, előre nem 
látható és el nem hárítható külső tényező. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik továb-
bá, hogy a rossz, vagy a Munkálatokat nehezítő időjárást nem tekintik vis maior eseménynek. 
Felek az ilyen jellegű eseményekről azok megtörténtét követő 1 munkanapon belül, írásban 
kötelesek értesíteni egymást, mellékelve az esemény leírását, az érintett kötelezettségeket és a 
teljesítésben várható késedelmet. Amennyiben ilyen értesítés küldése nem történt meg, a vis 
maior által érintett Fél mentesül a kötelezettségei alól. 

Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a Szerződés teljesítése kilencven (90) napot 
meghaladó késedelmet szenved, bármelyik Fél jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy a má-
sik Félnek az ilyen elállás által okozott kár megtérítésére kötelezettsége nincs. 

Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtörténte a szerződéses kötelezettségek tel-
jesítése alóli felmentés okaként elfogadható legyen, a jelen Szerződés teljesítésében megakadá-
lyozott Fél köteles a másik Felet a fenti rendkívüli körülmények előállásáról írásban tájékoz-
tatni. Ezt a tájékoztatást jogosulatlan késedelem nélkül kell nyújtani feltéve, hogy a vis maior 
esemény ebben nem akadályozza meg a Felet. Az értesítésben a teljesítésben beálló késedelem 
várható időtartamát is fel kell tüntetni. 

13.6. Bírósági kikötés 

A Felek a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésé-
vel, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitáikra (hatáskörtől és pertárgyérték-
től függően) kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság és a Székesfehérvári Törvényszék illetékes-
ségét. 

13.7. Titoktartás 
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A Felek kötelesek titkosan kezelni a jelen Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggés-
ben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt, amelyet még nem 
hoztak nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a másik Féllel kapcsolatban ál-
ló más jogalanyra hátrányos következményekkel járhatna, vagy ezek hátrányos megítélését 
eredményezhetné, gazdasági érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek gondoskodnak 
továbbá arról, hogy személyzetük, tanácsadójuk és a velük szerződéses kapcsolatban álló 
egyéb felek ezt a titoktartási kötelezettséget az adott Féllel fennálló jogviszonyuk ideje alatt és 
annak megszűnését követően betartsák. 

13.7 A Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása vagy módosulása kizárólag írásban, a Kbt. 141. 
§, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezéseivel összhangban történhet. 

Mellékletek: 

 1. melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok 
2. melléklet: Vállalkozó ajánlata, A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók listája, valamint a 

Vállalkozó nyilatkozata, hogy az egyes megnevezett alvállalkozók nem állnak 
kizáró okok hatálya alatt 

3. melléklet: Biztosítási kötvény (30 napon belül adja át a Vállalkozó) 
4. melléklet: Teljesítési biztosíték 
 

Felek a jelen Szerződést elolvasták és értelmezték, és miután a szándékukkal tökéletesen megegyező-
nek találták, cégszerűen aláírták. 
 

Kelt: ………………….………….. 
 
 

_________________________________ 
……………………………………….  

Megrendelő 

_________________________________ 
…………………………. 

Vállalkozó 
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IV. 
 

SPECIFIKÁCIÓ 
 

(KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS) 
 

A műszaki leírásokat, specifikációkat a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező részenként 
rendelkezésre bocsátott részletes anyagok és az árazatlan költségvetések tartalmazzák. 

 
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen do-
kumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személy-
re, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. 
 
Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében tör-
tént, ajánlatot jelen dokumentációban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a mű-
szaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. 
 
A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldön-
téséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása 
az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. 
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat. 
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