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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

 

a 

 

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

 

tárgyú, 

  

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) 

bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján megindított, Kbt. Harmadik része szerinti 

közbeszerzési eljáráshoz, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást kezdeményez, 

a Kbt. 40. § (1) bekezdésére tekintettel a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes 

elektronikus rendszer igénybevételével. 

 

1. Az eljárás általános feltételei: 

 

1.1. Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás (a 

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

„Ajánlatkérő”). 

 

1.2. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. 

előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás, 

(továbbiakban: együtt Felhívás) és a közbeszerzési dokumentumok, valamint 

amennyiben ilyenre sor került, úgy a kiegészítő tájékoztatás (a továbbiakban 

együtt: „Közbeszerzési dokumentumok”) összes feltételét az ajánlattétel 

kizárólagos alapjául, lemondva saját szerződéses feltételeinek érvényesítéséről. 

 

1.3. Ajánlatkérő rögzíti, hogy mind a Felhívás, mind a Közbeszerzési dokumentumok 

vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak. Amennyiben ellentmondás 

található tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában készült iratanyagok 

tartalma között, úgy elsősorban a Kbt., másodsorban a Felhívás, harmadsorban 

pedig a Közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 

 

1.4. A teljesítésnek teljes mértékben meg kell felelniük a Felhívásban és a 

Közbeszerzési dokumentumokban megadott műszaki leírásnak. 

 

1.5. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a 

Közbeszerzési dokumentumokban megadott összes utasítást, formai 

követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat 

érvénytelenítését vonja maga után: 

 

▪ ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a 

kitűzött határidőkre, vagy 

▪ ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a 

Közbeszerzési dokumentumokban megadott minden követelménynek. 

 

1.6. Ajánlatkérő tárgyi Közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattétel elősegítése 

érdekében készítette.  
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1.7. Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy a jelen Közbeszerzési 

dokumentumok mellékleteként átadott nyilatkozatminták és iratminták 

alkalmazásával készítsék el ajánlatukat, azzal, hogy az ajánlattevők 

természetesen azokat saját belátásuk szerint módosíthatják, illetve – 

amennyiben saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni - alkalmazását 

mellőzhetik.  

 

  A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján amennyiben 

valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 

megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap 

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

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

ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is 

lehetővé teszi az ajánlatban és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot 

csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar 

nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell 

tekinteni. 

 

1.8. Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, 

hogy az ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők 

felelősek. 

 

1.9. Amennyiben a kiadott tartalomjegyzék mintában feltüntetett valamely 

dokumentum csatolása nem szükséges, vagy nem releváns, úgy Ajánlatkérő 

megkéri az ajánlattevőket, hogy az oldalszám helyére az N.R. (mint nem 

releváns) megjelölést szíveskedjenek feltüntetni (Ajánlatkérő természetesen 

egyéb egyértelmű megjelölést is elfogad). 

 

 

2. Kiegészítő tájékoztatás: 

 

2.1. Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a 

Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 

(értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta 

előtt. 

 

2.2. Minden ilyen tájékoztatási kérelmet az EKR-en keresztül kell eljuttatni 

ajánlatkérő részére azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet minden 

esetben szerkeszthető formátumban is fel kell tölteni az EKR-be! 

 

2.3. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben 

megérkezzen.  

 

2.4. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők részére az EKR-en keresztül 

küldi meg. 

 

2.5. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű 

határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt a Kbt. 114. § (6) 

bekezdésének megfelelően ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. 
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2.6. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérésekről és válaszokról értesíti mindazon 

gazdasági szereplőket, aki az ajánlatkérőnél az eljárás iránt az érdeklődését 

kifejezte. 

 

2.7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előzőek szerint írásban feltett 

kérdés(ek)re adott válasz(oka)t tartalmazó tájékoztatás a közbeszerzési 

dokumentumok szerves részét képezi, a tájékoztatásban rögzítettek ajánlatba 

történő beépítése valamennyi ajánlattevő számára kötelező.  

 

2.8. Az Ajánlatkérőt nem kötik a hivatalos kiegészítő tájékoztatásokon túl, akár 

szóban, akár írásban közölt olyan magyarázatok és felvilágosítások, amelyeket 

alkalmazottai, vagy képviselői illetéktelenül tettek meg az eljárás folyamán. 

 

2.9. Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, 

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

meghosszabbításának lehetőségével 

 

  

3. Teljesség és pontosság: 

 

3.1. Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze a Közbeszerzési 

dokumentumok tartalmának teljességét. 

 

3.2. Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az 

ajánlattevő elmulasztotta a Közbeszerzési dokumentumok valamely részének 

átvételét. 

 

 

4. Ajánlattétel költségei: 

 

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 

ajánlattevőt terheli. 

 

 

5. Ajánlati kötöttség: 

 

5.1. A Felhívás IV.2.4). pontjában meghatározottak szerint.  

 

5.2. Az ajánlattevő a Felhívás IV.2.4). pontjában megadott időtartam lejártáig kötve 

van ajánlatához, figyelembe véve a Kbt. ajánlati kötöttséggel kapcsolatos egyé

  

 

6. Tájékoztatás: 

 

6.1. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a közbeszerzési eljárásokban az 

alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

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

17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát. 

 

6.2. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) 
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bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja 

tekintetében, arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 

szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az 

ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 

törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének 

és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 

benyújtani. 

 

 Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont 

a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó 

nyilatkozatot szükséges csatolni. 

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 hányad legalább huszonöt százalékával 

rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést 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 társaság, 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 rendelkezik, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

• da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a 

kedvezményezettje, ha a leendő 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 alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 

képviseletében eljár. 

 

7. Közös ajánlattétel: 

 

- Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy 

ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat 

benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több 

ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő 

ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem 

módosítható. 

 

- Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös 

egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely 

tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

feladatok bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös 

ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös 

ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV/tvalid/2018.1.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV/tvalid/2018.1.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV/tvalid/2018.1.1./tsid/lawrefP(8:2)B(4)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV#sidlawrefP(8:2)B(2)
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ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös 

ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

- A 424/2017 (XII.19.) Korm. Rendelet 13. § (2) bekezdése alapján az EKR-

ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös 

ajánlattevők, képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi 

meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott 

gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a 

számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa 

elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban 

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

egyetemleges felelősségét. 

 

- A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján közös 

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

szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell 

terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 

képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az 

EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes 

közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. 

 

8. Ajánlati ár: 

 

Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni. 

 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen 

formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 

A nettó árat 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 teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő 

kockázatot és 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 

tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek 

betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a hibák 

kijavításához szükséges költségeket is. 

 

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 

elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

 

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek 

kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. 
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9. Formai követelmények: 

 

Az ajánlatot a határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem 

szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Annak 

érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg tudja 

jeleníteni, a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő előírja az EKR-ben csatolt 

formában benyújtandó elektronikus dokumentumok jellemzőire, így különösen a 

fájlformátumra vonatkozó követelményeket, az alábbiak szerint: 

 

Ajánlatkérő Microsoft Office 2010 programcsomaggal, és Adobe Acrobat Reader DC 2017 

teljesen kompatibilis, továbbá általánosan hozzáférhető ingyenes vagy szabad szoftverrel 

megnyitható dokumentumokat fogad el. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. 

(XII.19.) Korm. rendelet 10. § (1) –(4) bek.; 11. § (1)-(4); (7) bek.; 12 § (2) bek. 

 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

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. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 

ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az 

erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult 

személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  

 

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

végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 

kézjeggyel kell ellátni. 

 

A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján amennyiben az EKR-ben 

az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 

jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve 

megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles 

hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az 

előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz 

eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, 

illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, 

mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. 

hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

 

A 424/2017 (XII.19.) Korm. Rendelet 11. § (3) bekezdése alapján amennyiben az EKR-

ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 

jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem 

jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és 

megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a 

közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan 

hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok 

olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. 

Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell 

kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. 
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hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

 

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. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.  

 

Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű 

másolatban is be lehet nyújtani. A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése 

alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a 

nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap 

kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben 

elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott 

nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban és az ajánlattevő 

eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap 

magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni. 

 

A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése értelmében ahol a Kbt. vagy 

annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által 

hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon 

hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol 

a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton 

megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el 

hitelesítéssel. 

 

A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő a Kbt. 47. 

§ (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja elő, hogy az olyan 

nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál 

(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), 

elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes 

bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 

 

A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján amennyiben az EKR-ben 

az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 

jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve 

megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles 

hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az 

előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz 

eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, 

illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, 

mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. 

hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

 

A 424/2017 (XII.19.) Korm. Rendelet 11. § (3) bekezdése alapján Amennyiben az EKR-

ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 
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jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem 

jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és 

megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a 

közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan 

hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok 

olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. 

Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell 

kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. 

hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

 

A 424/2017 (XII.19.) Korm. Rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében az EKR-ben 

elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy – az ajánlatot 

a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági szereplő képviselőjének 

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

szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal 

rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő 

szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 

A 424/2017 (XII.19.) Korm. Rendelet 13. § (2) bekezdése alapján az EKR-ben elektronikus 

űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági 

szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott 

gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára 

rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett 

nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. 

§ (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 

 

 

 

10. Az ajánlatok értékelése: 

 

A Kbt. 76. § (5) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése alapján 

a legjobb ár-érték az alábbi részszempontok szerint: 

 

Résszempont Súlyszám 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) 70 

2. 

Az M/2.1) alkalmasság keretében bemutatott teljesítésben 

részt vevő szakember vízgazdálkodási létesítmények 

építésében, vagy rekonstrukciójában szerzett projektvezetői 

szakmai tapasztalata. (hónap) (minimum 0 hónap, 

maximum 48 hónap)   

15 

3. 

Az M/2.2) alkalmasság keretében bemutatott teljesítésben 

részt vevő szakember vízgazdálkodási létesítmények 

építésében vagy rekonstrukciójában szerzett építésvezetői 

szakmai tapasztalata. (hónap) (minimum 0 hónap, 

maximum 48 hónap)  

15 
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A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 

határa: 0-10 pont. 

 

A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a 

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

maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez 

viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. 

 

Az ajánlattevők az ajánlati árak vonatkozásában csak egész számra kerekített, magyar forintban 

(HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor 

a betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek. 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen 

formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 

Az egyösszegű nettó ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan 

költségvetési kiírás beárazásával kell megadni. 

 

Az 1. részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja 

szerinti fordított arányosítás módszerével történik, azaz az ajánlatkérő számára 

legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi 

matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. 

 

Ajánlatkérő az 1. részszempont ajánlati elemének pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

 

 

ahol 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin:  a pontskála alsó határa (0 pont) 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A megajánlást pozitív, egész számban kell megadni. 

 

Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében ajánlattevő által az M/2.1) alkalmasság 

keretében bemutatott,a teljesítésben részt vevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 

szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember vízgazdálkodási 

létesítmények építésében, vagy rekonstrukciójában szerzett projektvezetői szakmai 

tapasztalatát értékeli. 

 

A 2. részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni. A 

szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni. Ajánlattevő köteles az ajánlatához 

csatolni az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatát. 

 

Ajánlattevő a 48 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot 

kapja, azaz ajánlatkérő a 48 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli 

( ) minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb
+−=
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a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. A megajánlott szakemberek közül az értékelés során a 

legtöbb projektvezetői tapasztalatai idővel rendelkező szakember tapasztalati ideje kerül 

figyelembe vételre. Az időben párhuzamos tapasztalati időtartamok az adott szakember 

vonatkozásában csak egy alkalommal kerülnek figyelembe vételre, továbbá a kezdő hónap és a 

befejező hónap teljes egészében figyelembe vehető a tapasztalat időtartamának kiszámításakor 

 

Ajánlattevő 0 hónap tapasztalati időt is megajánlhat. 0 hónapos tapasztalati időtartam 

megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők 

figyelmét, hogy a teljesítésben részt vevő szakember tekintetében a benyújtandó szakmai 

önéletrajzokból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy az értékelendő tapasztalati időt a 

megajánlott szakember vízgazdálkodási létesítmények építésében, vagy 

rekonstrukciójában projektvezetőként, az alkalmassági követelmények kapcsán 

kötelezően előírt gyakorlati időn felül szerezte. A bemutatott szakembernek továbbá 

nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szerződés teljesítéséhez. 

 

Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek 

megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe abban az 

esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat 

tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). 

 

A 2. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja 

szerinti egyenes arányosítás módszerével történik, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb 

(legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral 

megállapított pontértéket kap. 

Ajánlatkérő a 2. részszempont ajánlati elemének pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

 

 

ahol 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin:  a pontskála alsó határa (0 pont) 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont esetében ajánlattevő által az M/2.2) alkalmasság 

keretében bemutatott,a teljesítésben részt vevő, egyetemi vagy főiskolai felsőfokú 

építőmérnök vagy környezetmérnök vagy bányamérnök végzettséggel rendelkező, a 

minőségellenőrzésért felelős szakember vízgazdálkodási létesítmények építésében vagy 

rekonstrukciójában szerzett építésvezetői szakmai tapasztalatát értékeli. 

 

A 3. részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni. A 

szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni. Ajánlattevő köteles az ajánlatához 

csatolni az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatát. 

 

Ajánlattevő a 48 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot 

kapja, azaz ajánlatkérő a 48 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli 

( ) minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált
+−=



 

16 
 

a Kbt. 77. § (1)) bekezdése alapján. A megajánlott szakemberek közül az értékelés során a 

legtöbb vízgazdálkodási létesítmények építésében vagy rekonstrukciójában szerzett 

építésvezetői tapasztalatai idővel rendelkező szakember tapasztalati ideje kerül figyelembe 

vételre. Az időben párhuzamos tapasztalati időtartamok az adott szakember vonatkozásában 

csak egy alkalommal kerülnek figyelembe vételre, továbbá a kezdő hónap és a befejező hónap 

teljes egészében figyelembe vehető a tapasztalat időtartamának kiszámításakor 

 

Ajánlattevő 0 hónap tapasztalati időt is megajánlhat. 0 hónapos tapasztalati időtartam 

megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők 

figyelmét, hogy a teljesítésben részt vevő szakember tekintetében a benyújtandó szakmai 

önéletrajzokból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy az értékelendő tapasztalatot a 

megajánlott szakember az egyetemi vagy főiskolai felsőfokú építőmérnök vagy 

környezetmérnök vagy bányamérnök vagy ezekkel egyenértékűnek tekintett végzettség 

megszerzését követően szerezte. A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy 

rendelkezésre áll a szerződés teljesítéséhez. 

 

Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek 

megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe abban az 

esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat 

tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). 

 

A 3. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja 

szerinti egyenes arányosítás módszerével történik, azaz az ajánlatkérő számára 

legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai 

aránypárral megállapított pontértéket kap. 

Ajánlatkérő a 3. részszempont ajánlati elemének pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

 

 

ahol 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin:  a pontskála alsó határa (0 pont) 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont esetében ajánlattevő által az M/2.2) alkalmasság keretében 

bemutatott,a teljesítésben részt vevő, egyetemi vagy főiskolai felsőfokú építőmérnök vagy 

környezetmérnök vagy bányamérnök végzettséggel rendelkező, a minőségellenőrzésért felelős 

szakember vízgazdálkodási létesítmények építésében vagy rekonstrukciójában szerzett 

építésvezetői szakmai tapasztalatát értékeli. 

 

Az 1.-3. részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi 

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

maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez 

viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. 

 

( ) minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált
+−=
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A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő 

megszorozza az ajánlattételi felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 

ajánlatonként összeadja. 

 

Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban 

és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési 

szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

 

Az ajánlati árakat részenként, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott excel 

formátumú árazatlan költségvetés kitöltésével kell meghatározni. 

 

11. A szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk: 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, miszerint kötelezett pénz 

fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 

szerződést. 

 

Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes ajánlattevő az eljárás eredményeként megkötött 

szerződés teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős 

késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke 

a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a teljes nettó szerződéses 

ellenérték 0,5%-a.  

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból 

eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését 

számíthatja be. 

 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés alól nem mentesít. 

 

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért nyertes 

ajánlattevő felelős, meghiúsul, a nyertes ajánlattevő a szerződés teljes nettó összegének, mint 

vetítési alap 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.  

 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot a kötbéren felüli kárának érvényesítésére. 

 

Ajánlatkérő – érdekmúlás bizonyítása nélkül a szerződéstől elállhat és meghiúsulási kötbérre 

jogosult akkor is, ha a szerződés teljesítését Ajánlattevő a munkaterület átadásától számított 15 

naptári napon belül nem kezdi meg olyan okból, amiért Ajánlattevő felelős. 

 

A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés) 

 

Jótállás: Ajánlattevő a szerződés alapján elvégzett, munkákra a teljesítési igazolás kiállítását 

követően 36 hónap jótállást vállal.  

A jótállási időszak a teljesítési igazolás kiadásának időpontjától kezdődik. Ajánlattevő köteles 

a jótállás ideje alatt rendelkezésre állni az üzemeletetési engedély Ajánlatkérő általi 

megszerzése kapcsán. 

 

Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 

igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (2) 
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bekezdésére, amelynek mértéke a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 

%-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kell az 

Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, és annak a teljesítés időtartama alatt – teljesítési igazolás 

kiállításáig - érvényben kell maradnia.  

 

A teljesítési biztosíték Ajánlattevő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában 

foglaltak szerint teljesíthető óvadékként, az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő 

fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító 

által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján 

kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.  

A teljesítési biztosíték átadásának bármilyen okból történő elmulasztását vagy késedelmes 

teljesítését, illetve nem megfelelő biztosíték nyújtását a szerződő felek olyan súlyos 

szerződésszegésnek tekintik, hogy ez önmagában megalapozza Megrendelő jogosultságát – 

kártérítési és indokolási kötelezettség nélkül – az egyoldalú elállásra valamint a meghiúsulási 

kötbér követelésére. 

 

Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények 

biztosítékaként a jótállás időtartamára, jótállási biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § 

(3) bekezdésére, melynek mértéke a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 

5 % -a, amely a szerződés teljesítésének (teljesítési igazolás kiállítása) időpontjától a jótállási 

kötelezettség lejáratát követő 30 napig lehívható kell, hogy legyen. 

 

A jótállási biztosítékot a szerződés teljesítését (a sikeres műszaki átadás-átvételt) követő 5 

munkanapon belül köteles az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.  

 

A jótállási biztosíték ajánlattevő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában 

foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő 

fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító 

által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján 

kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.  

Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a 

teljesítési és jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. 

 

A szerződést megerősítő kötelezettségek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok 

részét képező szerződés tervezet tartalmazza. 

 

12. Az ajánlati biztosíték előírása 

 

Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke 

5.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékok az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg 

kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell 

benyújtania arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátotta. Az ajánlati 

biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt.  

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az 

ajánlatkérő 10024003-01711820 számú bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, 

pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával 

vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel a Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően. 

Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. 

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell: 
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- az átutalást igazoló dokumentummal, vagy  

- a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény benyújtásával. 

A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése értelmében Ajánlatkérő előírja, hogy 

az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál 

(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), 

elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes 

bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság 

D.60/17/2017.számú határozatára, valamint az 1/2017. (III.21.) számú összkollégiumi 

állásfoglalására 

 

13. További információk:  

 

13.1. Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az ajánlattevő 

tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, 

amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

 

 

Pénzügyminisztérium 

Munkavédelmi Főosztály  

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

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

Fax: (06 1) 795-0884 

Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

Levélcím: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 

Telefon: (06 1) 336 - 7843  

Fax: (06 1) 336 – 7445 

E-mail: ebh@ebh.gov.hu 

Honlap: www.egyenlobanasmod.hu 

  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Székhely:  6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Postai cím:  6001 Kecskemét, Pf. 226. 

E-mail:  kormanyhivatal@bacs.gov.hu 

Telefon:  06-76-513-713 

Telefax:  06-76-998-346  

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun 

http://www.bkmkh.hu 

 

Országos Közegészségügyi Intézet 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Telefon: (06 1) 476 1100 

E-mail: igazgatosag@oki.antsz.hu 

 

13.2.  

mailto:munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
mailto:ebh@ebh.gov.hu
http://www.egyenlobanasmod.hu/
mailto:igazgatosag@oki.antsz.hu
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Az elektronikus közbeszerzési alkalmazás létrehozataláról, működéséről, valamint 

igénybevételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezik (továbbiakban: EKR Rendelet). 

 

Az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció 

szükséges.  

AZ EKR rendelet 6. § (6) bekezdése értelében ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő 

hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben azzal, hogy az ajánlatkérő a részvételre vagy 

ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőt az EKR-en kívül előzetesen felhívhatja a 

regisztráció megtételére. 

Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja 

elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti 

érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 

Az EKR elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap 

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerint ajánlatkérő a nyílt eljárást megindító felhívást nem 

hirdetmény útján teszi közzé, azt az EKR rendszeren keresztül küldi meg gazdasági szereplő 

részére.  

Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, illetve nyújthatnak be 

részvételre jelentkezést, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, 

és az EKR rendszerben regisztráltak.  

Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást 

megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani 

olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító 

felhívást.   

 

Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve fog eljárni. 

 

13.3. 

 

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-

ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha a 424/2017. (XII. 

19.) Korm. rendeletből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik. 

A Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a közbeszerzési dokumentumok korlátlan és 

teljeskörű, közvetlen és díjmentes elektronikus elérhetőségre irányadó az EKR Rendelet 14. § 

(1) bekezdése, mely szerint ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként a közbeszerzési 

dokumentumok elektronikus elérhetőségének megjelölésére utal [Kbt. 50. § (2) bekezdés c) 

pont, 84. § (1) bekezdés c) pont, 92. § (1) bekezdés c) pont, 94. § (4) bekezdés c) pont], ez alatt 

az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében azt az információt kell érteni, hogy a 

közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben milyen elérhetőségen érhetőek el. 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot az EKR rendszerben teszi közzé az alábbi 

elérhetőségen:  

EKR rendszer elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap 

 

Figyelem! 

https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
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Az EKR Rendelet 20. § (3) bekezdésnek megfelelően a Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglalt 

követelmény nem alkalmazandó. 

 

A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók. 

 

13.4.  

 

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét a következő azonosítószámú 

forrásokból biztosítja: KEHOP-4.1.0-15-2016-00064 azonosító számú projekt  

 

A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. 

 

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező 

szerződéstervezet tartalmazza. 

 

A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása az Európai 

Unió Regionális Fejlesztési Alapjából és hazai központi költségvetési előirányzatból történik. 

 

A támogatás intenzitása: 100 %. 

 

A finanszírozás formája: utófinanszírozás 

 

Ajánlattevő az építési tevékenység kapcsán 1 (egy) db előlegszámla, valamint 3 (három) db 

részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására ad lehetőséget. Részszámlák kiállítására 25%, 

50%-ot elérő, illetve legkésőbb 75%-os készültségi fok esetén jogosult, az árazott költségvetés 

szerinti megvalósult, igazolt teljesítésekkel összhangban. A végszámla összege a szerződés 

szerinti – áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás 25%-a, amely az árazott költségvetés szerinti 

megvalósult, igazolt teljesítésekkel összhangban nyújtható be a kivitelezés 100%-os készültségi 

szintjének elérésekor. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a 

munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a 

teljesítésigazolásban való elismerése. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó 

nélkül számított– teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg (de legfeljebb 

hetvenötmillió forint) mértékben biztosítja az előleg igénybe vételét. Az előleg a 322/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésre tekintettel kerül kifizetésre. 

 

Az előleg elszámolása 100 %-ban a végszámlában történik. 

 

Ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként 

szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt 

követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a 

szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem 

fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást ajánlatkérő köteles 

kiadni. 

 

Az igazolt teljesítést követően a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott 

számla ellenében, a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 naptári napon belül 

átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. §-ában foglaltak alapján. Ajánlattevő a számláit az 
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előzőek mellett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltakra figyelemmel köteles 

kiállítani. 

 

Tárgyi közbeszerzési eljárás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a 

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

történik, amennyiben Vállalkozó kapcsán teljesül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény 142. §. (3) bekezdésében előírt feltétel. Ezen részek tekintetében, az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján az ÁFÁ-t Megrendelő fizeti 

meg. 

 

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.  

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 

kifizetésre a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az építési beruházások, 

valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § 

rendelkezései, valamint a 32/B. §-ban meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás 

teljesítésére. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 130. § (1) 

bekezdése alapján lehetőség van az engedményezésre. Az engedményes részére történő 

folyósítás teljesítésének feltétele, hogy az engedményezésre vonatkozó szerződés vagy 

engedményezési értesítő az irányító hatóság rendelkezésére álljon. Az engedményezésre 

vonatkozó szerződés irányító hatóság részére történő benyújtásáért az Ajánlatkérő a felelős. 

 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

 

13.5.  

 

Az ajánlat benyújtásának címe: 

 

Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként az ajánlatok felbontásának helyére utal [Kbt. 

50. § (2) bekezdés r) pont], ezt az információt az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében csak 

abban az esetben kell feltüntetni, ha a 3. §-ban foglalt valamely okból nem elektronikusan 

történik az ajánlattétel. 

Az ajánlat benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap 

A benyújtás módja: elektronikus úton, az EKR rendszerben.  

 

13.6.   

 

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

 

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 

kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. 

A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3)-(5) bekezdései az irányadók. 

 

Az ajánlatnak a megjelölt ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan 

beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás 

időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 
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Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat 

az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan 

azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

Figyelem! 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét az EKR rendelet 16-17. § -ban foglaltakra! 

 

13.7. 

 

Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 

 

1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 

bekezdés szerinti aláírás-mintáját/hiteles cégaláírási nyilatkozatát; külföldi illetőségű 

ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen 

dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba 

vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta); 

 

2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 

jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást; 

 

3. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást. 

 

Amennyiben ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, kérjük 

ajánlatában csatolja az erről szóló nyilatkozatot.  

  

13.8. 

 

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

nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles 

becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 

dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Felelős fordítás alatt az 

ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult 

személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás 

tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű 

dokumentum az irányadó.  

 

13.9. 

 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

ajánlattevőt terheli. 

 

13.10. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti 

titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. 

Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban nyilatkozni kell. A 

gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó 
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dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles 

alkalmazni a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése alapján. 

 

13.11.  

 

Ajánlattevőnek a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján 

ajánlatához nem kell csatolnia a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 

 

13.12. 

 

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

nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles 

becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 

dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának 

helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű 

dokumentum az irányadó.  

 

13.13. 

 

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 

ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján, a referenciák tekintetében 

a teljesítés napján, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az 

üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 

devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban 

(HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a 

kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. 

vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, 

információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 

 

13.14. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során az ajánlattevők 

joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag elektronikus úton folytathatnak. 

Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. Az 

eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar 

nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat 

magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.  

 

13.15. 

 

Az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - 

felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 

legalább 80.000.000,- Ft/év és legalább 15.000.000,- Ft/káresemény mértékű teljes körű 

építési-szerelési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosításra.  

Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor a fenti értékig terjedő fedezetet nyújtó teljes körű 

építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. 

 

A fenti kötelezettség elmulasztása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 

131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot 

nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést. 
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13.16. 

 

 A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. 

 

13.17.  

 

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

igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 

 

13.18. 

 

Eredménytelenség: Az EKR Rendelet 20. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő 

eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken 

túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben 

meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 

 

Számítási hiba (Kbt. 71. § (11) bekezdés): 

Az EKR Rendelet 20. § (5) bekezdés alapján: 

A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az 

ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint 

a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt 

annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja 

meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az 

alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban 

megtalálható számításon alapuló – adatot.  

Figyelem! 

Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan 

teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 

 

13.19. 

Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a közbeszerzési 

dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával. A kiadott 

költségvetéstől eltérni nem lehet. Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt teljes 

terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott 

költségvetési kiírást Microsoft Excel formátumban (.xls) is csatolni. 

 

 

13.20. További nyilatkozatok csatolandóak:  

- A Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozó nyilatkozat nemleges nyilatkozat esetén is 

csatolandó.  

- Folyamatban lévõ változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem és az annak érkezésérõl a cégbíróság által megküldött igazolás.  

 

 

13.21.  
 

Adatkezelési tájékoztató 

az 
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Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR) 

összhangban 

a „Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.” 

tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési kapcsolódóan 

 

A kapcsolódó közbeszerzési eljárás tekintetében a Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó 

Kft., mint adatfeldolgozó jár el, adatkezelőnek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

ajánlatkérő minősül. 

 

I. Adatkezelés helye: 

 

       Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, 7625 Pécs, Tettye tér 9. 

 

II. Adatkezelő képviselője és elérhetősége: 

 

Buchert Eszter 

Telefon: +36 30-520-1665 

 

III. Adatfeldolgozás helye: 

 

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. 

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. emelet 5.a. 

 

IV. Adatfeldolgozó képviselője és elérhetősége: 

 

dr. Kiss Balázs ügyvezető 

Telefon: +36 1 780 7811 

 

V. Az adatkezelés forrása és jogalapja: 

 

az Európa Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 

2016/679 számú rendelet 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont 

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges; 

 

VI. Adat kategória: titulus, név, e-mail cím (privát), e-mail cím (hivatali), lakcím, 

születési hely, anyja neve, sz.ig. szám, telefonszám, bankszámlaszám, számlavezető 

bank neve; alkalmasság/értékelés körében bemutatott szakember neve, címe és 

elérhetőségei, szakember végzettségével kapcsolatos információk (így különösen 

végzettsége, végzettség megszerzésének dátuma, végzettségét igazoló dokumentum 

azonosító száma). 

 

VII. Adatkezelés célja: közbeszerzési eljárás/beszerzési eljárás bonyolítása, szerződés 

létrehozatala, kapcsolattartás, szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, 

jogszabályban meghatározott iratmegőrzési kötelezettség teljesítése. 

 

 

VIII. Adatkezelés időtartama: 
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A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett 

iratok tekintetében a közbeszerzési eljárás lezárulásától (a szerződés teljesítésével 

kapcsolatos iratok tekintetében a szerződés teljesítésétől) számított legalább öt év. 

 

Amennyiben a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, annak - 

közigazgatási per esetén a közigazgatási per - jogerős befejezésétől számított öt év. 

 

Támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárás esetében az adott támogatás 

folyósítására és felhasználására vonatkozó külön jogszabályban előírt 

iratmegőrzési kötelezettség időtartama, de legalább öt év. 

 

IX. Adatkezelés jogalapja: 

 

Adat kategória Adat forrása Adatkezelés 

célja 

Adatkezelé

s jogalapja 

Adatkezelés 

időtartama 

titulus Az Érintett 

adja meg. 

Jelen 

tájékoztató 

VII. pontja 

szerint. 

GDPR 6. 

cikk (1) bek. 

c) pont 

Jelen tájékoztató 

VIII. pontja 

szerint. 

név Az Érintett 

adja meg. 

Jelen 

tájékoztató 

VII. pontja 

szerint. 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 

VIII. pontja 

szerint. 

e-mai cím 

(privát) 

Az Érintett 

adja meg. 

Jelen 

tájékoztató 

VII. pontja 

szerint. 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 

VIII. pontja 

szerint. 

e-mail cím 

(hivatali) 

Az Érintett 

adja meg. 

Jelen 

tájékoztató 

VII. pontja 

szerint. 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 

VIII. pontja 

szerint. 

lakcím Az Érintett 

adja meg. 

Jelen 

tájékoztató 

VII. pontja 

szerint. 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 

VIII. pontja 

szerint. 

születési hely, 

idő 

Az Érintett 

adja meg. 

Jelen 

tájékoztató 

VII. pontja 

szerint. 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 

VIII. pontja 

szerint. 

anyja neve Az Érintett 

adja meg. 

Jelen 

tájékoztató 

VII. pontja 

szerint. 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 

VIII. pontja 

szerint. 

sz.ig. szám Az Érintett 

adja meg. 

Jelen 

tájékoztató 

VII. pontja 

szerint. 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 

VIII. pontja 

szerint. 
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telefonszám Az Érintett 

adja meg. 

Jelen 

tájékoztató 

VII. pontja 

szerint. 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 

VIII. pontja 

szerint. 

bankszámlaszá

m 

Az Érintett 

adja meg.  

Jelen 

tájékoztató 

VII. pontja 

szerint. 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 

VIII. pontja 

szerint. 

számlavezető 

bank neve 

Az Érintett 

adja meg.  

Jelen 

tájékoztató 

VII. pontja 

szerint. 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 

VIII. pontja 

szerint. 

szakember 

végzettségével 

kapcsolatos 

adatok a VI. 

pontban 

részletezettek 

szerint 

Az Érintett 

adja meg.  

Jelen 

tájékoztató 

VII. pontja 

szerint. 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bek. c) pont 

Jelen tájékoztató 

VIII. pontja 

szerint. 

 

X. Érintett jogai: 

GDPR 15-19. cikk rendelkezései szerint. (1. személyes adatokhoz való hozzáférés1 

(GDPR 15. cikk), 2. személyes adatok helyesbítése2 (GDPR 16. cikk), 3. személyes 

adatok törlése3 (GDPR 17. cikk) és 4. személyes adatok kezelésének korlátozása4 

                                                      
1 Érintett hozzáférést kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e amennyiben igen 
milyen adatok mi célból, mennyi ideig történő kezeléséről van szól. Kinek kerülnek továbbításra ezen az adatok? Érintettnek 
milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban? Érintett adatainak forrása? Automatizált döntés 
meghozatalára sor kerül az Érintettre vonatkozóan az Érintett adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet 
tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, 
milyen várható következményekkel jár. Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem 
uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését. 
Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól. (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat 
számíthatunk fel.) 
2 Érintett kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát. 
3 Érintett kérheti, hogy töröljük a személyes adatait amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, 
amelyből azokat kezeltük; A pusztán az Érintett hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén; Ha megállapításra 
kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük; Uniós vagy hazai jogszabály előírja; A személyes adatokat nem 
törölhetjük, amennyiben azokra szükség van: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 
gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján  közérdekű archiválás 
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően 
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy  jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
4 Érintett kérheti, az adatkezelés korlátozását az alábbiak teljesülése esetében: vitatja a személyes adatok pontosságát, ez 
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát ; Az 
adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
Már nincs szükség a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez; Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos 
indokaival szemben. 
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(GDPR 18. cikk) adathordozhatósághoz való jog5 (GDPR 20. cikk), tiltakozáshoz 

való jog6 (GDPR 21.cikk).) 

 

XI. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain 

kívüli harmadik országba nem továbbítja. 

 

XII. Az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatkezelései tevékenységek során 

automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás nem történik. 

 

XIII. Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az adott közbeszerzési eljárás 

közbeszerzési dokumentumaiban előírt esetben a jelen tájékoztató rendelkezései 

körében meghatározott Adat kategóriába eső adatszolgáltatás a kapcsolódó 

közbeszerzési eljárásban érvényes részvételi jelentkezés/ajánlat benyújtásának 

feltétele, melyek elmaradása az ajánlat/részvételi jelentkezés érvénytelenségét 

eredményezheti. 

 

XIV. Címzettek köre: Közbeszerzési Döntőbizottság, illetőleg Közbeszerzési 

Döntőbizottság határozata elleni jogorvoslat esetében a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bíróság (adott esetben), Miniszterelnökség és a Kbt. 152. 

§ (1) bekezdése szerinti szervek (adott esetben), támogatás esetén a támogatások 

ellenőrzésére jogszabályban feljogosított szervezet/ek (adott esetben), ajánlattevők 

a Kbt.-ben meghatározott esetekben (pl. iratbetekintés esetén). Egyebekben 

felhívjuk Érintett figyelmét, hogy a Kbt.-ben meghatározott dokumentumok köre, 

az ott meghatározott adattartalommal és szabályok szerint közzétételre kerülnek az 

ezen célt szolgáló elektronikus felületeken. 

 

XV. Amennyiben az Érintett panaszait az Adatkezelő nem kezeli megfelelően, az 

Érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához. A 

felügyeleti hatóság neve és elérhetősége: 

 

Név:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely:   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím:  1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon:   +36 13911400 

Fax:   +36 13911410 

E-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap:   http://www.naih.hu 

 

                                                      
5 Érintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés 
kizárólag az Érintett hozzájárulásán, vagy Érintettel, vagy az Érintett érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált 
módon történik. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához 
szükséges, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
6 A fenti esetekben a személyes adatokat törésre kerülnek, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Érintett akkor is tiltakozhat a személyes adatai 
kezelése ellen, ha: Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ideértve a profilalkotást is); Ebben az 
esetben a személyes adatokat törésre kerülnek. A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból 
vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat törlésre kerülnek kivéve, ha az adatkezelésre 
közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

http://www.naih.hu/
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XVI. Bírósági jogérvényesítés 

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén a Törvényszékhez fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. A pert az Érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy 

szokásos tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

 

XVII. Nyomatékosan felhívjuk az Érintett figyelmét, hogy a közbeszerzési 

dokumentumokban, különösen az eljárást megindító felhívásban, dokumentációban, 

és jogszabályban meghatározott információkon kívül egyéb adatot az ajánlatában ne 

nyújtson be.  Amennyiben Ajánlattevő mégis benyújt egyéb, jelen tájékoztatóban 

fel nem sorolt személyes adatnak7 minősülő információkat, úgy ezen benyújtott 

adatokat is Adatkezelő a jelen tájékoztatásban rögzített módon és ideig tárolja 

figyelemmel a Kbt. vonatkozó és ezen esetben is alkalmazandó rendelkezéseire. Az 

adatkezelés jogalapja ezen adatok tekintetében is a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, 

figyelemmel arra, hogy az iratok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség ezen 

adatok tekintetében is változatlan formában terheli Adatkezelőt. 

 

XVIII. Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei (adott esetben). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
7 GDPR 4. cikk 1 pontja alapján személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy 
testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 
alapján azonosítható. 
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS 
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A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott 

gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 

közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.  

 

A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazása 

nélkül.  

Ajánlatkérő a dokumentáció műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít 

ajánlattevők részére, Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés 

kitöltésével.  

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tételes költségvetési kiírásban megadott 

mennyiségek tájékoztató jellegűek, illetve, hogy Ajánlattevő ajánlatában megajánlott 

egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának 

megvalósítására.  

A szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül Ajánlattevő egyéb címen díjazásra nem 

tarthat igényt. Ajánlattevő sem az ajánlattétel során, sem a későbbiekben a kivitelezés alatt 

semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy 

tévedésre. 

 

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a 

Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

A műszaki dokumentáció részeként kiadásra kerül az építési beruházásokra vonatkozóan a 

következő hatásági engedélyek:  

- 35300/6039-26/2017.ált számú vízjogi létesítési engedély a Bezerédi Duna-ág vízi 

munkáinak és vízi létesítmények kivitelezési munkáira (vízkönyvi szám:I/1257). 

- BK-05/KTF/00904-2/2018. számú (KTFO azonosító: 115657-1-1/2018.) 

természetvédelmi engedély a Bezerédi-Duna ág rehabilitációjára. 

Az elvégzendő munkák főbb mennyiségei az alábbiak: 

- mellékági mederkotrás 3074,46 m hosszan (hidromechanizációs kotrás 64.719 m³),  

- 1 db alvízi vizvisszatartó és vízbeeresztő műtárgy építése,  

- 2 db oldalbukó építése,  

- 1 db oldalbeeresztő és lecsapoló áteresz építése,  

- 1 db felvízi mederzárás építése.  

- Kőhányás, kőszórás készítése,hajóról vagy úszótagról közvetlenül beépített,vízépítési 

terméskőből (60% LMA10/60 ; 40% LMA40/200 vízépítési terméskőből) 

 

Továbbiak a mellékelt műszaki dokumentumokban. 
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IV. Szerződéstervezet 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

 

Amely létrejött egyrészről  

 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság  

Cím: 7625 Pécs, Tettye tér 9. 

Adószám:  

Bankszámlaszám:  

Képviseli:  

 

továbbiakban:  Megrendelő 

 

másrészről 

 

Neve:    

Székhelye:   

Cégjegyzékszáma:  

Bankszámlaszáma:  

Adóigazgatási száma:  

Központi telefonszám:+36  

Központi faxszám: +36  

Központi e-mail cím:  

Képviseli:   (név)  (beosztás) 

 

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)  

 

a továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel az alulírott helyen és 

időben.  

 

1 Előzmények: 

 

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. ………………….. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  113. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása 

alapján, nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást indított  „Vállalkozási szerződés a 

KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág 

rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.” tárgyú közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában. Vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárás vonatkozásában a törvényes 

feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be. 

 

1.1. Az 1.1 pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó 

került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2018.  … napján megküldött eljárás 

eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint. 

 

2 A szerződés tárgya, tartalma, teljesítés helye 

 

2.1.    Jelen szerződés tárgya vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 

azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési 

munkáinak elvégzésére. 
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Az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és jelen 

szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően. 

Vállalkozó feladata az üzemeltetési engedélyes dokumentáció összeállítása is. 

 

2.2    Felek rögzítik, hogy az építési beruházás megvalósításának, műszaki paramétereit, 

valamint a hatályos jogszabályok szerinti tartalommal rendelkező kiviteli 

tervdokumentációkat az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

tartalmazzák. Felek rögzítik, hogy az építési beruházások vízjogi engedélyköteles 

tevékenységek. 

 

2.3. A teljesítés helyszínei:  

 

NUTS kód: HU331. 

Település HRSZ 

Dunafalva 0353 

Dunafalva 0354/8 a és b 

Dunafalva 0354/9 

Dunafalva 0318 

Dunafalva 0319/2 

Dunafalva 0319/3 

Dunafalva 0354/20 

Dunafalva 04/2 

 

A Dunafalva 0354/20 és 04/2 hrsz.-ú ingatlanokon az Alsó-Duna-Völgyi Igazgatóság a vagyonkezelő. 

Az érintett ingatlanokra az ADUVIZIG a vagyonkezelő hozzájárulását2017.11.28-án, az 

együttműködési megállapodását pedig 2017.12.12-én adta meg. A Dunafalva, 0318, 0319/2, 0319/3, 

0353, 0354/8b, 0354/9, 0360 hrsz-ek művelésből kivett területek, melyekre az MNV Zrt a 

hozzájárulását megadta. 

A Dunafalva 0354/8a hrsz-ú területre az NFA 2018.02.28-án a tulajdonosi hozzájárulását megadta. 

 

2.4. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésében - a Kbt. 131. § (2) bekezdése 

szerint - Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatában megnevezett 

szakember köteles részt venni:8 

  

Az M/2.1) alkalmasság keretében 

bemutatott,a teljesítésben részt vevő, a 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 

szerinti - MV-VZ jogosultsággal, illetve 

azzal egyenértékűnek tekintett 

jogosultsággal vagy a jogosultság 

megszerzéséhez szükséges – a 266/2013. 

(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - 

végzettséggel és szakmai gyakorlati 

idővel rendelkező szakember neve: 

 

Vízgazdálkodási létesítmények 

építésében, vagy rekonstrukciójában 

 

                                                      
8 A nyertes ajánlat szerint kitöltendő. 
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szerzett projektvezetői szakmai 

tapasztalata: 

Beosztása:  

Telefonszáma:  

 

Egyetemi vagy főiskolai felsőfokú 

építőmérnök vagy környezetmérnök vagy 

bányamérnök vagy ezekkel 

egyenértékűnek tekintett  végzettséggel 

rendelkező, a minőségellenőrzésért 

felelős szakember neve: 

 

Vízgazdálkodási létesítmények 

építésében vagy rekonstrukciójában 

szerzett építésvezetői szakmai 

tapasztalata: 

 

Beosztása:  

Telefonszáma:  

 

3 A teljesítés határideje 

 

3.1. 

 

A vállalkozási szerződés annak valamennyi fél által történő aláírásának napján lép 

hatályba. A szerződés teljesítésének határideje - amely a sikeres műszaki átadás-

átvétel lezárásának a tervezett időpontja is - a jelen szerződés hatálybalépésétől 

számított 500 nap. A munkaterület átadására a szerződés hatályba lépésétől számított 

15 munkanapon belül kerül sor. 

 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

3.2.Megrendelő az 1. pont szerinti lefolytatott közbeszerzési eljárás részeként Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátotta az engedélyes terveket. 

 

3.3.A vállalkozó munkakezdési engedélyének megadásához szükséges előfeltételek: 

- A munkakezdés előtt 14 nappal a szükséges adatok feltöltése megtörténik az e-

naplóba; 

- Vállalkozó rendelkezik az általa elkészített és a műszaki ellenőr által jóváhagyott 

organizációs tervvel; 

- Vállalkozó rendelkezik az általa elkészített és a műszaki ellenőr által jóváhagyott 

minősítési és mintavételi tervvel; 

- Vállalkozó átadja Megrendelőnek a munkavégzéshez szükséges állománytáblát, az 

információ áramlás rendjét, valamint az ehhez kapcsolódó  személyek adatait, 

elérhetőségét; 

- Vállalkozó átadja az aktuális építési alap ütemtervet; 

- Vállalkozó átadja az aktuális építési ütemtervhez kapcsolódó pénzügyi ütemtervet. 

 

3.4.Vállalkozó előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. Vis-maior (előre nem látható és 

elháríthatatlan természeti katasztrófa, illetve társadalmi esemény) esetén a teljesítési 

határidőt a Felek méltányosan meghosszabbíthatják. 
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3.5.Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet megismerte. Vállalkozó kijelenti 

továbbá, hogy a munkaterület részeit a rendelkezésre álló módszerek és technológiák 

alkalmazásával szakvállalatoktól elvárható gondossággal felmérte, nem merülhetnek 

fel olyan körülmények, amelyek lassítanák a munkavégzését, vagy Megrendelő 

számára bármiféle többletköltséget eredményeznének. Vállalkozó nem válik 

jogosulttá semmiféle többletdíjazásra a vállalkozói díjon felül, amennyiben 

Vállalkozó hibás vagy nem kellően gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek 

merülnének fel a teljesítés során. 

 

3.6.Szerződő felek rögzítik, Vállalkozó tudomással bír arról, hogy Megrendelőnek 

különösen fontos érdeke fűződik a feladat határidőre történő teljesítéséhez. Az 

időjárási és vízállási körülmények nem eredményezhetik a véghatáridő módosítását. 

 

4 Vállalkozói díj 

 

4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek hiba- és hiánymentes 

teljesítéséért nettó …………………….,- Ft, azaz nettó ……………….. forint 

átalánydíj illeti meg. 

 

4.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott átalányárért teljes körűen 

vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására. A szerződésben nevesített 

jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt.  

 

4.3. Jelen átalánydíjas megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes 

mennyiségért és hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek 

előírva a közbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai szokások és előírások 

szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan, teljes körű 

kivitelezéséhez. Vállalkozó kijelenti, hogy az átalányárat a feladat és a helyszín 

ismeretében adta meg, az árat az esetleg előre nem látható többlet munkákra, 

ráfordításokra és körülményekre, illetve az esetleges műszaki és igényszintbeli 

bizonytalanságokra tekintettel határozta meg. 

 

4.4. Megrendelő a Vállalkozónak közműszolgáltatást nem biztosít. Az építkezés folyamán 

a víz és villamos energia vételezésnek a szolgáltató által biztosított vételezési helyen 

való külön fogyasztásmérő kiépítésének, mérésének valamint a fogyasztás költségeit 

Vállalkozó viseli.  

 

4.5 A megvalósításhoz, illetve a felvonuláshoz esetlegesen igénybevett idegen 

terület(ek)ben okozott kár megtérítése  vállalkozó kötelezettsége. 

 

 

5 Fizetési feltételek 

 

5.1.  Megrendelő a tárgyi közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét a KEHOP - 4.1.0-15-

2016-00064 azonosító számú forrásból biztosítja. 

 

A támogatás intenzitása: 100 %. 

A finanszírozás formája: utófinanszírozás. 

 

5.2.  A kifizetés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
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származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) 

Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően történik. 

 

5.3. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - tartalékkeret és áfa nélkül számított - 

nettó egyösszegű ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű, azaz***……. Ft.*** előleg 

igénybe vételét kérheti. Az előleg kifizetése az előlegigénylését követő 15 napon 

belül történik meg. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésre 

tekintettel kerül kifizetésre.  Az előleg elszámolása 100 %-ban a végszámlában 

történik. 

5.4.  Vállalkozó az engedélyköteles építési tevékenység kapcsán 1 (egy) db előlegszámla, 

valamint 3 (három) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására ad 

lehetőséget. Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít a 322/2015 (X.30) 

Korm.rendelet 32. § -ban foglaltaknak megfelelően. 

Részszámlák kiállítására a szerződés szerinti – áfa nélkül számított – 

ellenszolgáltatás árazott költségvetés szerint megvalósult, igazolt teljesítésekkel 

összhangban kerülhet sor az alábbiak szerint. 

Vállalkozó az első részszámla kibocsátására – a 322/2015 (X.30) Korm.rendelet 32. 

§ (4) bekezdésének is megfelelően -  25 %-ot elérő, megvalósult teljesítés esetén 

jogosult. 

Vállalkozó a második részszámla kibocsátására a legalább 50%-os készültségi fok 

elérését követően jogosult. 

A harmadik részszámla kiállítására Vállalkozó legkésőbb a 75%-os készültségi fok 

elérése esetében jogosult. 

A végszámla nem lehet kevesebb a szerződés szerinti – áfa nélkül számított – 

ellenszolgáltatás 25%-ánál, amely az árazott költségvetés szerinti megvalósult, 

igazolt teljesítésekkel összhangban nyújtható be a kivitelezés 100%-os készültségi 

szintjének elérésekor. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-

átvétel, a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adása, és 

ennek a teljesítésigazolásban való elismerése. 

 

5.6.  Ha a vállalkozóként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az 

megrendelőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére 

meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi 

eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére 

figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, a vállalkozóként szerződő 

fél kérésére a teljesítési igazolást ajánlatkérő köteles kiadni. 

 

5.7.  Az igazolt teljesítést követően a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően 

benyújtott számla ellenében, a számla a Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 

naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, a Ptk. 6:130. §-ában foglaltak 

szerint. Ajánlattevő a számláit az előzőek mellett a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvényben foglaltakra figyelemmel köteles kiállítani. Az ÁFA mértékére a 

mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.  

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

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

történik, amennyiben Vállalkozó kapcsán teljesül az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII. törvény 142. §. (3) bekezdésében előírt feltétel. Ezen részek 

tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 142. §-a 

alapján az ÁFÁ-t Megrendelő fizeti meg.  
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5.8. A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.  

 

5.9. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § szakasza irányadó. 

 

5.10.  A számla meg kell, feleljen a számvitelről és az általános forgalmi adóról szóló 

törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. 

A számlán fel kell tüntetni a Kedvezményezett teljes nevét, a projekt azonosító 

számát. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a számla kiállítására 

vonatkozóan alkalmazni rendeli a 2014–2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet rendelkezéseit is, annak 6. melléklet III/2. 

pontjában foglalt előírásoknak megfelelően köteles Vállalkozó a számláját kiállítani. 

 

5.11. Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla 

kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő 

Megrendelőnél vagy harmadik személynél felmerülő károkért Vállalkozót terheli a 

felelősség. 

 

5.12. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek 

tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. 

 

5.13. Amennyiben az Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz 

igénybe, a kifizetésre a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 32/A § rendelkezései szerint kerül sor. Vállalkozó az 

alvállalkozók felé történő kifizetéseknél a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B § 

rendelkezéseire is figyelemmel jár el. A Kbt. 138 § (1) bekezdésben foglaltak alapján 

az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés 

értékének 65 %-át. 

 

5.14. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

 

5.15. A Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően előírja, 

hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–

kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 

és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

5.16. A Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően előírja, 

külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 

közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
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6. Szerződésszegés és jogkövetkezményei 

  

6.1. A szerződés felmondása 

 

6.1.1. A Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti esetekben a 

szerződést felmondhatja vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – elállhat a szerződéstől. 

 

Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 

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

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

közbeszerzési eljárásból. 

 

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon -, ha 

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

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

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

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

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

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

feltétel. 

 

A fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

6.1.2. Jelen szerződést Megrendelő – a Vállalkozó előzetes értesítése mellett – jogosult 

azonnali hatályú felmondással megszüntetni, ha erre a Vállalkozó súlyos szerződésszegése 

okot szolgáltat, különösen, ha a Vállalkozó  

- ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás, hivatalból törlési eljárás, illetve egyéb, 

a megszüntetésére irányuló eljárás indul, 

- jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettségeit megsérti, 

- vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a 

szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti, 

- félbehagyja a munkát, a Megrendelő indokolt utasításának nem tesz eleget.  

 

Az azonnali hatályú felmondást megelőzően a szerződésszegő felet határidő tűzésével 

írásban fel kell szólítani a szerződésszerű teljesítésre – kivéve, ha Vállalkozó ellen 

felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Az azonnali hatályú felmondás a határidő 

eredménytelen leteltét követően közölhető. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által 

megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés 

megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatályú felmondás útján megszüntetheti a 

szerződést. 

 

Vállalkozó köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő károk 

megtérítésére, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: 

Ptk.) foglalt kártérítés általános szabályai szerint. 
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6.1.3. A Megrendelő választása szerint a szerződéstől elállhat vagy azt felmondhatja, 

ha 

a) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a kivitelezési 

munkát csak olyan számottevő késéssel tudja megkezdeni és/vagy elvégezni, hogy a 

teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, vagy 

b) a felelősségbiztosítás fennállását a Vállalkozó a szerződéskötés időpontjára nem 

igazolja 

c) 30 napos késedelem elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani vagy felbontani és meghiúsulási kötbért követelni. 

 

A Megrendelő a fenti esetekben az elálláson/felmondáson kívül kártérítést is követelhet. 

 

6.2. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során - a teljesítési határidő 

tekintetében olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér 

megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke késedelem minden megkezdett 

napja után naptári naponként a nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a. Vállalkozót a 

késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. 

 

Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. A 

póthatáridő elmulasztásával kötbérfizetési kötelezettsége újból kezdődik. 

 

 

Megrendelő – érdekmúlás bizonyítása nélkül a szerződéstől elállhat és meghiúsulási 

kötbérre jogosult akkor is, ha a szerződés teljesítését Vállalkozó a munkaterület 

átadásától számított 15 naptári napon belül nem kezdi meg olyan okból, amiért 

Vállalkozó felelős. 

 

6.3.  Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős 

meghiúsul, a Vállalkozó a szerződés teljes nettó összegének, mint vetítési alap 20 %-

ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.  

 

6.4.  A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § 

(1) bekezdés) 

 

6.5.  Megrendelő – figyelemmel a Kbt. 135. §-ának (6) bekezdésére – a jelen szerződésből 

eredő esetleges tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt 

követelését számíthatja be. A felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben 

Vállalkozó a késedelmi vagy a meghiúsulási kötbért Megrendelő írásbeli 

felszólításától számított 15 napon belül nem vagy csak részben fizeti meg, 

Megrendelő jogosulttá válik a kötbér vagy annak meg nem fizetett része tekintetében 

a teljesítési biztosíték érvényesítésére.    

 

6.6. Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.  

 

Amennyiben Vállalkozó szerződésszegése folytán Megrendelőt az európai uniós 

támogatás egészben, vagy részben történő visszafizetésére kötelezik, azt Vállalkozó 

köteles megtéríteni a Megrendelőnek a kötbért meghaladó kára körében. 

 

6.7. Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért Megrendelő felelős, 

Vállalkozó jogosult a szerződés megszűnésének időpontjáig elvégzett munkák 
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felmerült költségeinek ellenértékére. 

 

6.8. Teljesítési biztosíték: Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradásával 

kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki, hivatkozással a 

Kbt. 134. § (2) bekezdésére, melynek mértéke a szerződés szerinti ÁFA nélkül 

számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba 

lépését követő 5 munkanapon belül kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani, és 

annak a teljesítés időtartama alatt (beleértve az esetleges késedelmet is) – teljesítési 

igazolás kiállítását követő 15 napig - érvényben kell maradnia. Megrendelő rögzíti, 

hogy a teljesítésként a teljesítési igazolás kiállítását érti.  

 

6.9.  A teljesítési biztosíték Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 

pontjában foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az 

ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, 

pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 

kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.  

 

6.10.  A fentieken túlmenően a teljesítési biztosítéknak tartalmaznia kell azt, hogy a bank 

vagy a biztosító társaság kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első írásbeli 

felszólítására, Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását 

figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a 

jogviszony vizsgálata nélkül, a bank vagy a biztosító társaság saját kötelezettsége 

alapján. 

 

6.11. Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére annak érvényességi időtartama alatt saját 

maga is elvégezheti, illetőleg harmadik személlyel elvégeztetheti azokat a – 

szerződés teljesítéséhez szükséges – munkákat, amelyek az élet- és vagyonbiztonság 

védelme érdekében azonnali beavatkozást igényelnek, vagy amelyeket Vállalkozó 

írásbeli felszólítás ellenére a megadott határidőn, de legkésőbb 15 napon belül nem 

végez el.  

 

6.12. A teljesítési biztosíték nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésből eredő 

– a teljesítési biztosíték mértékét meghaladó – megrendelői követelések teljesítése 

alól.  

 

7. Szavatosság, jótállás 

 

7.1. Vállalkozónak – a kivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által 

megjelölt hibákat, illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb 

időn, de legfeljebb az erre irányuló írásbeli felszólításban rögzített időn belül ki kell 

javítania, illetve pótolnia szükséges. 

 

7.2.  Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a 

beruházást a Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a 

közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban 

meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott 

szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel 

készítette el. 
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7.3.  Vállalkozó a munkákra a teljesítési igazolás kiállítását követően 36 hónap jótállást 

vállal.     Vállalkozó köteles a jótállás ideje alatt rendelkezésre állni az üzemeltetési 

engedély Ajánlatkérő általi megszerzése kapcsán. A jótállás időtartama alatt a 

Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 napon belül 

köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási 

igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a teljesítési igazolás 

kiállításának időpontja. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult 

felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban 

tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető 

bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. 

 

7.4.  Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a szerződésszerű teljesítésre 

megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő 

jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. Megrendelő fizetési kötelezettsége 

teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe. 

 

7.5.  Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljáráskor még nem jelentkező, vagy az eljárás 

lezárását követően felmerülő hibák esetén, a szavatossági és a garanciális igények 

érvényesítése céljából utó-felülvizsgálati eljárást folytathat le, melynek tervezett 

időpontja a teljesítést követő 12. hónap. 

 

Az utó-felülvizsgálati eljárás során észlelt üzemeltetést gátló hiba felmerülésének 

esetén, Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a jelzett 

hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy 

Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Ha az utó-

felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a meghatározott 

határidőn belül nem teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkát a jótállási 

biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetnie. A javítás (pótlás) költségét a 

Vállalkozó utólag nem vitathatja. 

 

7.6. Jótállási biztosíték: Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények 

biztosítékaként a jótállás időtartamára (amely a szerződés teljesítésének –sikeres 

műszaki átadás-átvétel - időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart), 

jótállási biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek 

mértéke a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.  

 

A jótállási biztosítékot a szerződés teljesítését (a sikeres műszaki átadás-átvételt) 

követő 5 munkanapon belül kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, és az okirati 

formában nyújtott jótállási biztosíték esetén a jótállás időtartamának leteltét követő 

30 napig lehívhatónak kell maradnia. 

A jótállási biztosíték Megrendelő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 

pontjában foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az 

ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, 

pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 

kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.  

 

7.7. A jótállási biztosíték átadásának bármilyen okból történő elmulasztását vagy 

késedelmes teljesítését, illetve nem megfelelő jótállási biztosíték nyújtását a szerződő 
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felek olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, hogy ez önmagában megalapozza 

Megrendelő jogosultságát a teljesítési biztosíték igénybevételére.  

 

7.8.  Jótállási biztosíték felhasználása 

Amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségeit nem, vagy nem határidőre teljesíti, 

Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit 

Vállalkozó felé érvényesíteni, amely elsősorban a jótállási biztosíték terhére kerül 

elszámolásra. 

A jótállási biztosíték előzetes biztosítéknak tekintendő, így az nem érinti az adott 

szerkezetekre (munkanemekre) előírt szavatossági, illetve a kötelező alkalmassági 

időben jelentkező Vállalkozói kötelezettségeket. 

 

7.9. Biztosíték felszabadítása  

A biztosítékot Megrendelő a jótállás időtartamának lejártát követő 15 napon belül 

felszabadítja a fel nem használt összeg visszautalásával, vagy a bankgaranciában 

szereplő időpontot követően a bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül, 

automatikusan hatályát veszti. 

 

8 Együttműködési kötelezettségek 

 

8.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megfelelő teljesítése 

érdekében egymással szorosan együttműködnek, a jelen szerződésből származó 

esetleges vitákat jó szándékkal, az együttműködés és a kölcsönös egyetértés 

szellemében, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 

 

8.2. Jelen szerződés teljesítése vonatkozásában kapcsolattartásra az alábbi személyek 

jogosultak: 

 

Megrendelő részéről: 

- teljesítésigazolásra jogosult: 

név:  

telefonszám:  

e-mail:  

 

- kapcsolattartó: 

név:  

telefonszám:  

e-mail:  

 

- műszaki ellenőr:  

név:  

telefonszám:  

e-mail:  

 

Vállalkozó részéről: 

- nyilatkozattételre jogosult: 

név: 

telefonszám: 

e-mail: 
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- e-napló vezetéséért felelős személy: 

név: 

NÜJ szám: 

telefonszám: 

e-mail:  

 

- Felelős műszaki vezető:   (ajánlattevő megajánlása szerint) 

név: 

telefonszám: 

e-mail: 

 

8.3.1.  Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles e-építési naplót nyitni és azt 

naprakészen vezetni. 

 

          Vállalkozó az "e-Építési napló"-t (a továbbiakban: Napló) a munkaterület átadás-

átvételének időpontjától vezetni. A naplóban kell a Munkák megvalósításával, a 

Megrendelő helyszíni ellenőrzésével és vizsgálatával kapcsolatos bejegyzéseket 

megtenni. 

 

           A Naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok 

tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került. A munka teljesítése során a 

kapcsolattartás a Naplóban történik. A Naplót a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

szerint kell vezetni. 

 

          A Naplóba bejegyzésre jogosultak a Vállalkozási szerződésben rögzített Megrendelő 

műszaki ellenőre és Vállalkozó építésvezetője. 

 

8.4.1. Felelős műszaki vezető 

 

A Vállalkozónak meg kell bíznia  felelős műszaki vezetőt a helyszíni építésvezetői 

teendők ellátásával, aki MV-VZ jogosultsággal rendelkezik és megfelel az 

építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásainak és a 191/2009. (IX.15.) Korm. 

rendelet előírásainak. Vállalkozónak a jogosultságot a szerződés teljes időszaka alatt 

fenn kell tartania. A felelős műszaki vezető személyében történő változás esetén a 

Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni. 

 

8.5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a kivitelezés teljes időtartama alatt 

jogosult az építés folyamatos figyelemmel kísérésére, az építési területre képviselői 

vagy szakértői útján bemenni, az építési munkálatokat ellenőrizni. 

 

8.5.2. Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek jogában áll a munka véghatáridejének 

tartása, a műszaki feltételek betartása érdekében a munkákat bármikor ellenőrizni, 

észrevételt tenni, az eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizni. 

 

8.6. Az eltakarásra kerülő munkarészekről Vállalkozó – legalább az eltakarás előtt 3 

munkanappal – értesíti Megrendelő képviselőjét (műszaki ellenőr) megjelölve az 

eltakarás időpontját. Eltakarni csak a műszaki ellenőr hozzájárulásával lehet. A 

műszaki ellenőr hozzájárulása nem mentesíti Vállalkozót a teljes körű felelőssége 

alól. Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést határidőben nem végzi el, 
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úgy a Vállalkozó jogosult a munkarészt a műszaki ellenőr hozzájárulása nélkül is 

eltakarni és a Megrendelő a később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, 

ha az újból végzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti. 

 

8.7. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet 

ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

 

Ha a megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a vállalkozó köteles őt 

erre figyelmeztetni. Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, 

a vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, 

a megrendelő kockázatára elláthatja. A vállalkozó köteles megtagadni az utasítás 

teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez 

vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

 

8.8. A munkavégzés során Vállalkozónak a helyszínt szabadon kell tartania minden 

szükségtelen akadálytól és minden fölösleges anyagot a környezetvédelmi 

előírásoknak megfelelő gondossággal és a magyar szabvánnyal összhangban kell 

tárolni. 

 

8.9. Vállalkozó köteles a munkák során a környezet védelme érdekében elvárható 

gondossággal eljárni. 

 

8.10. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó bevonására jogosult a Kbt. 

138. § (2) – (4) bekezdésére figyelemmel. 

 

8.11. A szerződéstől eltérő munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kár esetén Vállalkozó 

köteles alvállalkozóját figyelmeztetni, illetve utasítani, vagy a munkát 

felfüggeszteni. A Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozókért teljes körű és 

korlátlan (objektív) felelősséggel tartozik, tevékenységükért, mint sajátjáért felel. 

 

8.12. Vállalkozó a beépített anyagok minőségét az érvényes rendeletek és szabványok 

szerint garantálja, és azt minőségtanúsítvánnyal, illetve teljesítmény nyilatkozattal 

igazolja. A szükséges bizonylatokat Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás 

befejezésével egy időben átadja a Megrendelő képviselőjének. (Megrendelő ilyen 

irányú kérése esetén a Vállalkozó köteles a szükséges dokumentumokat az átadás-

átvételi eljárást megelőzően is bemutatni a Megrendelő képviselőinek.) 

 

8.13.  A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben 

megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú 

betartására. 

 

8.14. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 

Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat 

haladéktalanul megszüntetni, elhárítani. 

  

8.16. Vállalkozó köteles a vállalt munkát a vonatkozó szabályok, hatósági előírások és 

engedélyek, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és 

minőségben szolgáltatni, a megállapodott határidőig elkészíteni. 
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8.17. Vállalkozó a kiviteli tervdokumentáció(ka)t átnézte, azok az előírásoknak, 

szabványoknak megfelelnek, kivitelezésre alkalmasak. Erre tekintettel a 

tervdokumentáció, illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára 

való hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosítás nem kezdeményezhető. A 

vállalkozási díj nem növelhető azon az alapon, hogy a költségvetési kiírás a 

mennyiségeket nem megfelelően tartalmazza vagy a tervben szereplő munkarészt, 

illetve tételt a kiírás nem tartalmazza. 

 

9 Átadás-átvétel 

 

9.1. A végső átadás-átvétel célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó által elvégzett 

kiviteli munka teljesíti-e az előzetesen megfogalmazott és rögzített műszaki 

követelményeket, az érvényben lévő szakhatósági előírásokat, megfelel-e a jelen 

szerződésben írt egyéb követelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerű 

használatra. Az átvételkor a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben a Megrendelő 

kifogásait rögzítheti és a hibák kijavítására póthatáridőt adhat, illetve a Vállalkozó 

köteles póthatáridőt vállalni, valamint átvételkor Vállalkozó átadja a megvalósulási 

és minősítési dokumentációt (mérési jegyzőkönyvek, oktatási naplók, kezelési 

utasítások,stb.). Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a 

javítandó munkákat és a póthatáridőt. A kijavítás után a Felek ismételten lefolytatják 

az átvételi eljárást, melyre ugyanezen szabályok irányadóak. 

 

Az építési munkák átvételének feltétele a megvalósulási és minősítési dokumentáció 

elkészítése és átadása Vállalkozó részéről, a sikeres és kikötésmentes műszaki 

átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv és a kivitelezői és felelős műszaki vezetői 

nyilatkozat, valamint, hogy az építés környékét rendezett állapotban adja át. 

 

9.2. A szerződés tárgyának kárveszélye a Vállalkozóról a Megrendelőre a hiány- és 

hibamentes átadás-átvételre vonatkozó jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg száll át. 

 

9.3. Vállalkozó a helyszínről a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen 

elszállítja, az építés környékét rendezett állapotban adja át. 

 

9.4. Vállalkozó köteles a beruházás átadásáról a Megrendelőt írásban értesíteni a műszaki 

átadás-átvétel tervezett időpontja előtt 8 munkanappal. Ennek elmulasztásából eredő, 

Megrendelőt érintő károkért Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik. 

 

10 Titoktartás 

 

10.1.  Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megkötése és az építési beruházás 

teljesítése során a Vállalkozó tudomására jutott valamennyi információ és adat üzleti 

titkot képez. 

 

10.2. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat és 

információkat jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértéket meghaladóan nem 

használhatja fel, azokat a Megrendelő érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem 

kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, azok 

kizárólag a Megrendelő tulajdonát képezik, valamint azokról kizárólag a Megrendelő 

rendelkezhet. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az üzleti titoknak minősülő adatok 

és információk illetéktelen harmadik személlyel történő szóbeli közlése is 
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nyilvánosságra hozatalnak minősül. 

 

10.3.  Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy titoktartási kötelezettsége jelen 

szerződés megszűnését követően is fennáll. 

 

11 Korrupcióellenes záradék 

 

11.1.  A Vállalkozó jelen záradék aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy nem követ el, nem 

engedélyez, nem segít elő olyan cselekményt; illetve harmadik személyt nem jogosít 

fel, nem bír rá olyan cselekményre, amely a Felek részéről a mindenkor hatályos 

közélet tisztáságára vonatkozó - különös tekintettel a korrupció ellenes - 

jogszabályok megsértésére irányul, vagy azt eredményezi. Jelen kötelezettség 

különösképpen a Megrendelő közszolgálati tisztviselői, munkavállalói, megbízottjai,  

valamint ezen személyeknek a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

- 459.§ (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott hozzátartozói, szoros baráti-, 

ismeretségi-, üzleti-, és egyéb kapcsolati köréhez  tartozók számára eszközölt 

jogellenes kifizetésekre, működésükkel összefüggő jogtalan előny nyújtására 

vonatkozik. 

 

11.2.  A Vállalkozó nem ajánlhat fel, nem adhat (illetve erre vonatkozóan nem állapodhat 

meg) a Megrendelő megbízásából eljáró közszolgálati tisztviselőnek, 

munkavállalónak, képviselőnek, illetve bármely a Megrendelő megbízásából eljáró 

harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli, vagy nem pénzbeli juttatást. 

 

11.3.  A Vállalkozó vállalja, hogy nem fogad el a Megrendelő megbízásából eljáró 

személytől, ajándékot, pénzbeli, vagy nem pénzbeli juttatást. 

 

11.4.  A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, 

hogy, amennyiben jelen záradékkal érintett szerződés kapcsán folytatott tárgyalások 

során, a szerződés megkötésére, illetve a szerződésben foglaltak teljesítésre 

vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást 

szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül, azonnal értesíteni köteles a 

Megrendelőt. 

 

12 Többletmunka és pótmunka 

  

12.1.  Többletmunka: A szerződéskötés alapját képező ajánlattételi felhívásban, 

közbeszerzési dokumentumokban és kivitelezési tervdokumentációban 

kimutathatóan meglévő, a Vállalkozó által készített árazott tételes költségvetésben 

szereplő tétel, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki szükségességből 

növekszik. Vállalkozó kijelenti, hogy a többletmunka kockázatát magára vállalja, azt 

köteles külön térítés nélkül elvégezni. A Megrendelő többletmunka elvégzéséért 

NEM fizet! 

 

12.2. Vállalkozó kijelenti, hogy: 

-       megismerte a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésére bocsátott 

kiviteli tervdokumentáció tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű 

megvalósítására tett ajánlatot; 

-       a többletmunka kockázatát magára vállalja; 
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-       a rendelkezésére bocsátott tervek alapján az építési beruházást szerződésszerűen, 

teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó 

jogszabályoknak, műszaki előírásoknak és műszaki szabványoknak megfelelően készíti el; 

-       a közbeszerzési dokumentumokat áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri; 

-       ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik 

a szerződés tárgyának a megvalósítására; 

-       szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat a Vállalkozó köteles külön 

térítés nélkül elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesítheti, mivel a 

-       vállalkozási díj átalányáron került meghatározásra. 

 

 

13 Egyéb rendelkezések 

 

13.1.  Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható 

szervezetnek minősül. 

Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen 

szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák, hozzájárul továbbá, hogy 

személyes adatait a DDNPI a szerződései körében nyilvántartsa, tárolja, a szerződési 

feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje valamint 

a hatályos jogszabályok alapján történő adatszolgáltatás során felhasználja. A 

DDNPI adatvédelmi irányelvei a http://www.ddnp.hu honlapon megismerhetők 

 

13.2. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekből nyilvános adatnak minősül. 

 

13.3.  Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 

törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 

beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződések, 

illetőleg a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésből juttatott 

pénzeszközök felhasználása tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír. 

 

13.5. Ellenőrzések és vizsgálatok 

 

• Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a beépített 

anyagokat és berendezési tárgyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben foglalt 

feltételeknek.  

• Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a műszaki feltételeknek, 

úgy a Megrendelő azokat visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles térítésmentesen 

vagy kicserélni a visszautasított termékeket, vagy megtenni a szükséges 

módosításokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a műszaki feltételeknek. 

 

Megrendelőnek és Műszaki ellenőrnek joga, hogy folyamatosan figyelje és 

ellenőrizze a jelen megállapodás szerint folyó összes munkát, és észrevételeit az 

építési naplóban írásban jelezze a Vállalkozó felé. Technológiai és munkavédelmi 

előírások súlyos megsértése esetén a Műszaki ellenőr leállíthatja a munkavégzést. 

 

http://www.ddnp.hu/
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13.6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 

kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 

ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint  a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. 

számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.  

 

13.7. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes 

adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 

kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési 

segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, 

közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, 

akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az 

adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. 

Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, 

ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes 

adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 

 

13.8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései, továbbá a jelen 

szerződés alapjául szolgáló Támogatási Szerződés, valamint annak Általános 

Szerződési Feltételeiben foglaltak, valamint a szerződés tárgyára vonatkozó hatályos 

magyar jogszabályok, valamint Feleknek a szerződés megkötése előtti írásbeli 

nyilatkozatai – különösen a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok – az 

irányadóak. 

 

13.9. A szerződő felek a Kbt. 141. §, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-

a előírásainak megfelelően módosíthatják a szerződést. 

 

13.10. Felek esetleges jogvitáikat peren kívül próbálják meg rendezni. Ennek 

eredménytelensége esetén a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.  

 

13.11. A közbeszerzési eljárás tekintetében a jelen Szerződés vonatkozó rendelkezései a 

részletes műszaki tartalom támogató általi elfogadásakor lép hatályba.  

 

 13.12.  Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből Felek aláírása után 4 

példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet. A felek a jelen szerződést 

többszöri átolvasás után, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják. Jelen szerződés hatályba lépéséhez 

a szerződő felek képviselőinek aláírásán kívül más szerv, szervezet, testület, hatóság 

ellenjegyzése, jóváhagyása nem szükséges. 

 

Kelt:….., 2018. ……… 

 

 

 

…………………………………………….. …………………………………………… 
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Megrendelő Vállalkozó  

 

 

Jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Teljesítési biztosíték  

2. számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye 

3. számú melléklet: Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról 
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3. sz. melléklet 

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról 

 

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

………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a 

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében 

a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozót vonjuk be: 

 

 

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

 

kijelentem, 

 

hogy a „ Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. tárgyú 

közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 

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

 

………..……… 

 (cégszerű aláírás) 
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V. NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

Az ajánlatban csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok Oldalszám 

Felolvasólap (EKR űrlap)  

Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében (Nyilatkozatminta)  

Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 

bekezdés szerinti aláírás-mintája/hiteles cégaláírási nyilatkozat ( külföldi 

illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot 

(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes 

bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba 

foglalt aláírás-minta); 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a 

cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a 

meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 

meghatalmazás 

 

Ajánlattevő nyilatkozata, hogy cégügyében van-e folyamatban 

változásbejegyzési eljárás (EKR űrlap) 

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolás 

 

Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos 

(konzorciális) szerződése  

 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat (Nyilatkozatminta)  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (EKR űrlap)  

Ajánlattevő cégszerűen aláírt ajánlata teljes terjedelmében írásvédett (jelszó 

nélkül olvasható, nem szerkeszthető) formátumban, valamint a beárazott 

költségvetési kiírás excel formátumban  

 

Árazott költségvetés excel .xls formátumban  

Nyilatkozat a teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 

(Nyilatkozatminta) 

 

Szakember szakmai önéletrajza - a 2. értékelési részszempont szerinti 

megajánlás alátámasztására (adott esetben) (Nyilatkozatminta) 

 

Szakember szakmai önéletrajza - a 3. értékelési részszempont szerinti 

megajánlás alátámasztására (adott esetben) (Nyilatkozatminta) 

 

Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata - a 2. és a 3. értékelési 

részszempontok vonatkozásában (adott esetben) (Nyilatkozatminta) 

 

Szakember iskolai oklevelének/okleveleinek egyszerű másolata  

Felelősségbiztosításról nyilatkozat (Nyilatkozatminta)  

Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat   

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (nemleges nyilatkozat 

csatolása is szükséges) 

 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezt részéről szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettégvállalást tartalmazó okirat (adott esetben) 

 

Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok és a Kbt. szerinti  
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kötelező egyéb nyilatkozatok.  

Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok 

Kizárólag a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők 

esetében benyújtandó dokumentumok (nyilatkozatok, igazolások) 

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) 

pontja tekintetében 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint referencia 

igazolás (a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében)   

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) 

pontja tekintetében 

 

Szakmai önéletrajz (Nyilatkozatminta)  

Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (Nyilatkozatminta)  

Szakember iskolai oklevelének/okleveleinek egyszerű másolata  
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Nyilatkozat  

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

  

 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

…………………………… 

 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti  

kizáró okok.  

 

Kelt: 

 

 

 ………………………………. 

  cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat 

 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése tekintetében 

 

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a 

321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel 

felelősségem tudatában 

 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m :  

  

 

a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja 

szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságunk igazolására 

igénybe vett más szervezet nem tartozik a közbeszerzésekről szóló Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-

k), m) és q) pontjai szerint meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

 

 

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

 

………..……… 

                                                                                                       (cégszerű aláírás) 

 

 

 

   

NYILATKOZAT 

 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében 

 

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 
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kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :  

 

a. Nyilatkozom a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés a) 

pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzésnek az alábbi része(i) 

vonatkozásában kívánunk alvállalkozót igénybe venni: 

 

A közbeszerzés része(i):9 

 

 

 

b. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés b) 

pontja alapján, hogy a közbeszerzés fenti pontban megjelölt része(i) tekintetében igénybe 

venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozók az alábbiak: 

 

Alvállalkozó neve, címe10 

(székhelye, lakóhelye) 

A közbeszerzés azon része, melyre 

az ajánlat benyújtásakor ismert 

alvállalkozót igénybe veszi 

  

  

 

 

Vagy 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a 

kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után nyilatkozom a Kbt. 66. 

§ (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót nem veszek 

igénybe.5 

 

 

 

Kelt:  

 

 

 ………………………………. 

  cégszerű aláírás 

 

                                                      
9 Amennyiben a közbeszerzésnek nincs olyan  része, mely kapcsán Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez 

alvállalkozót kíván igénybe venni, akkor  „-” vagy „nincs ilyen rész” megjelöléssel kell kifejezetten nyilatkozni.  
10 Amennyiben alvállalkozó neve, címe az ajánlat benyújtásakor még nem ismert, úgy kérjük erről kifejezetten 

nyilatkozni („nem ismert”). 
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NYILATKOZAT 

a teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 

 

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

 

 

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

………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

kijelentem, 

 

hogy Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. tárgyú 

közbeszerzési eljárás során a teljesítési és jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (5) bekezdése 

szerinti határidőre benyújtjuk. 

 

Kelt:  

 

 

 

  

 cégszerű aláírás 
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SZAKEMBER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA  

a 2. értékelési részszempont szerinti megajánlások alátámasztására 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Szakember végzettsége:  

 

MUNKAHELY, MUNKAKÖRÖK* 

Munkahely Munkakör megnevezése Jogviszony időtartama 

(év/hó-tól év/hó-ig) 

   

   

 

SZAKMAI TAPASZTALAT* - Az M/2.1) alkalmasság keretében bemutatott,a 

teljesítésben részt vevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - MV-VZ 

jogosultsággal, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság 

megszerzéséhez szükséges – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - végzettséggel 

és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember vízgazdálkodási létesítmények 

építésében, vagy rekonstrukciójában szerzett projektvezetői szakmai tapasztalata. (hónap) 

(minimum 0 hónap, maximum 48 hónap)   

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé! A szakmai tapasztalat számítása 

szempontjából párhuzamos projekteken szerzett szakmai tapasztalat csak egyszer vehető 

figyelembe.) 

Munkák ismertetése, időpontjai 

(év/hónap) 

Ellátott funkció, feladat, kifejtett 

tevékenység 

  

  

Szakmai tapasztalat időtartama összesen:  ……………hónap 

 

 

 

Nyilatkozom, hogy az általam bemutatott projektek szerződésszerűen teljesültek. Jelen 

nyilatkozatot a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint ajánlatkérő által kiírt 

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

 

 

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

 

 

…………………………… 

szakember saját kezű aláírása 

 

 

*A táblázatok további sorokkal bővíthetők 
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SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZATA 

a 2. értékelési részszempont vonatkozásában 

 

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

Alulírott ………………………. (név) mint Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-

2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja 

kivitelezési munkáinak elvégzésére. tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító 

felhívás 13. pontjában a 2. értékelési részszempontok vonatkozásában az ajánlatban megjelölt 

személyként nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állok és 

közreműködök szerződés teljesítésben, az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan 

kötelezettségem a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való 

munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná. 

 

 

Kelt:  .....................................  

 

  

                                                                                                     ……………………………… 

                                                                                                     Szakember saját kezű aláírása 
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SZAKEMBER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA  

a 3. értékelési részszempont szerinti megajánlások alátámasztására 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Szakember végzettsége:  

 

MUNKAHELY, MUNKAKÖRÖK* 

Munkahely Munkakör megnevezése Jogviszony időtartama 

(év/hó-tól év/hó-ig) 

   

   

 

SZAKMAI TAPASZTALAT* - Az M/2.2) alkalmasság keretében bemutatott teljesítésben 

részt vevő szakember vízgazdálkodási létesítmények építésében vagy rekonstrukciójában 

szerzett építésvezetői szakmai tapasztalata. (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 48  

hónap) (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé! A szakmai tapasztalat 

számítása szempontjából párhuzamos projekteken szerzett szakmai tapasztalat csak egyszer 

vehető figyelembe.) 

Munkák ismertetése, időpontjai 

(év/hónap) 

Ellátott funkció, feladat, kifejtett 

tevékenység 

  

  

Szakmai tapasztalat időtartama összesen:  ……………hónap 

 

 

 

Nyilatkozom, hogy az általam bemutatott projektek szerződésszerűen teljesültek. Jelen 

nyilatkozatot a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint ajánlatkérő által kiírt 

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

 

 

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

 

 

…………………………… 

szakember saját kezű aláírása 

 

 

*A táblázatok további sorokkal bővíthetők 
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SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZATA 

a 3. értékelési részszempont vonatkozásában 

 

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

Alulírott ………………………. (név) mint Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-

2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja 

kivitelezési munkáinak elvégzésére. tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító 

felhívás 3. értékelési részszempontok vonatkozásában az ajánlatban megjelölt személyként 

nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állok és közreműködök 

szerződés teljesítésben, az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettségem 

a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet 

bármilyen szempontból akadályozná. 

 

 

Kelt:  .....................................  

 

  

                                                                                                     ……………………………… 

                                                                                                     Szakember saját kezű aláírása 
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NYILATKOZAT 

 a felelősségbiztosításról 

 

 

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.” 

 

 

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

………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy  a közbeszerzési eljárás alapján kötendő 

szerződés megkötésének időpontjáig teljes körű építési- szerelési felelősségbiztosítási 

szerződést kötünk, vagy meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük az Ajánlatkérő által 

előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 

 

Mértéke: ……………. forint/év  ………………… forint/káresemény  

 

Tudomásul vesszük, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása szerződéskötéstől való 

visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második 

legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést. 

 

 

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

 

………..……… 

                                                                                                       (cégszerű aláírás) 
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Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményekről 

 

 

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

 

 

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a 

kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 114. § (2) 

bekezdése, valamint a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általunk igazolni kívánt, az eljárást megindító felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjaiban 

előírt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmények 

teljesülnek. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében meghatározott felhívás esetén az 

alkalmassági követelményeket az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint 

igazoljuk. 

 

 

 

Kelt: ............................................... 

 

 

 

 

 ………………………………. 

  cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 11 

 

 

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a 

kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :  

 

 

Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. § (7) bekezdése alapján, 

hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe 

venni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

………..……… 

                                                                                                       (cégszerű aláírás) 

  

                                                      
11 Opcionális – azaz kizárólag abban az esetben szükséges csatolni amennyiben kapacitás nyújtóra támaszkodik 
ajánlattevő az alkalmassága igazolásához! 

Kapacitást rendelkezésre 

bocsátó szervezet 

Az alkalmassági követelmény, amelynek 

igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet 

erőforrására támaszkodik 
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A KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET RÉSZÉRŐL 

SZERZŐDÉSES VAGY ELŐSZERZŐDÉSBEN VÁLLALT 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST TARTALMAZÓ OKIRAT 

(amely az EKR-ben való képviseletre is meghatalmazza az ajánlattevőt) 
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NYILATKOZAT 

 

a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének 

c) pontja tekintetében 

 

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában 

részt vevő más szervezet / alvállalkozó12, név, székhely) képviselője az eljárást megindító 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 65. § (1) 

bekezdés a) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában 

foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy 

az általam képviselt szervezet az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 3, 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az alábbi teljes – általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevétellel, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából 

(vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és az azokhoz szerkezetileg 

és/vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-

szerelési munkái)  származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel 

rendelkezik: 

 

 

Év 

 

 

 

teljes nettó árbevétel (Ft) 

közbeszerzési tárgya szerinti 

(vízgazdálkodási építmények 

és/vagy vízi létesítmények, és az 

azokhoz szerkezetileg és/vagy 

funkcionálisan kapcsolódó 

építményrészek, mérnöki 

létesítmények építési-szerelési 

munkái) nettó árbevétel (Ft) 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

Összesen: 
  

 

 

Kelt:  .....................................  

 

 

 ………………………………. 

 cégszerű aláírás 

                                                      
12 Megfelelő aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő 
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REFERENCIAIGAZOLÁS 

a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében   

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési 

munkáinak elvégzésére. 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………………………………… (név, székhely) képviseletére jogosult 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy …………………………………. (név, székhely) ajánlattevő a közöttünk fennállt szerződéses 

jogviszony alapján az alábbi referenciát teljesítette:  

A szerződést kötő másik 

fél 

(név, székhely) 

A szerződés tárgya 
A szerződés 

mennyisége 

Teljesítés ideje 

(év/hónap) 

(kezdő és 

befejező 

időpontja) 

Teljesítés helye 

A teljesítés az 

előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően 

történt-e? 

      

      

      

 

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

 

A referenciaigazolás tárgya az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 5 évben teljesített (azaz az ajánlattételi 

felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya 

szerinti) legjelentősebb, az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M/1. alpontjában meghatározott építési beruházások lehetnek. 

 

A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M/1. alpontjában meghatározott alkalmassági 

minimumkövetelmény. 

 

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

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT  

 

a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) 

bekezdésének b) pontja tekintetében 

 

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt 

keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője az 

eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai 

és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és feladatleírás gondos áttekintése után a 321/2015. 

(X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, 

hogy  

 

az alábbi szakembert kívánjuk bevonni a teljesítésbe: 

 

Név 

Az eljárást 

megindító 

felhívás 

vonatkozó 

pontja: 

Az alábbi jogviszony keretében 

kerül foglalkoztatásra: 

   

   

 

 

 

 

 

Kelt:  .....................................  

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 


