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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

 

a 

 

DDNPI irodaépület felújítása és Natura 2000 látogatóközpont kialakítása 

tárgyú, 

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-ában 

rögzített feltétel fennállása alapján megindított, Kbt. Harmadik része szerinti, nemzeti nyílt 

közbeszerzési eljáráshoz. 

 

1. Az eljárás általános feltételei: 

 

1.1. Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás (a 

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

továbbiakban: „Ajánlatkérő”). 

 

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

előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás és a 

Közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban együtt: „Közbeszerzési 

dokumentumok”) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva 

saját szerződéses feltételeinek érvényesítéséről. 

 

1.3. 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.  

 

 

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.  

 



 

7 
 

  A Kbt. 41/A. § (3) 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 vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. 

Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, 

azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven 

történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi 

jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű 

nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus 

űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat 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 Kbt. 114. § (6) bekezdésének megfelelően a kiegészítő tájékoztatást az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni.  

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

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

meghosszabbításának lehetőségével. 

 

3. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e 

ajánlatot:  

 

Gazdasági, műszaki, természetvédelmi, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos 

egyéb szempontokat is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne, valamint az 

elvégzendő beavatkozás jellege (természete) sem teszi lehetővé. 
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4. A kizáró okok: 

 

Az eljárást megindító felhívás „ III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére 

vonatkozó alkalmasság” pontjában.  

 

5. Az alkalmassági követelmények: 

 

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó 

alkalmasságot.  

 

Ajánlatkérő jelen eljárásban a felhívásban előírtak alapján határoz meg gazdasági és pénzügyi 

alkalmassági feltételt. 

 

Ajánlatkérő jelen eljárásban a felhívásban foglaltak alapján határozza meg a műszaki, illetve 

szakmai alkalmasságot. 

 

6. A szerződés biztosítékai: 

 

A szerződést megerősítő kötelezettségek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok 

részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 

 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre: 

 

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező 

szerződéstervezet tartalmazza. 

A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. 

 

A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása saját 

költségvetési forrásból történik. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –általános forgalmi adó 

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

hetvenötmillió forint) biztosítja az előleg igénybe vételét. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. 

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

 

Ajánlatkérő 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. 

 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. 
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Vonatkozó jogszabályok különösen:  

- A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,  

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

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,  

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

Kormányrendelet, 

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

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

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 

Kormányrendelet,  

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

 

A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező 

szerződéstervezet tartalmazza. 

 

8. Teljesség és pontosság: 

 

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

dokumentumok tartalmának teljességét. 

 

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

ajánlattevő elmulasztotta a Közbeszerzési dokumentumok valamely részének 

letöltését. 

 

9. Ajánlattétel költségei: 

 

9.1. Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes 

költség az ajánlattevőt terheli. 

 

10. Ajánlati kötöttség: 

 

10.1. A Felhívás IV.3.4). pontjában meghatározottak szerint.  

 

10.2. Az ajánlattevő a Felhívás IV.3.4). pontjában megadott időtartam lejártáig kötve 

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

rendelkezéseit is. 

 

11. Több változatú (alternatív) ajánlat: 

 

A Felhívás V.2. pont szerint nem tehet. 

  

12. Tájékoztatás: 

 

12.1. 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. 

 

12.2. A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ajánlatkérő tájékoztatja az 

ajánlattevőket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

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

a)-b) vagy d) alpontjai szerint tényleges tulajdonosnak minősül: 

 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(a-b)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
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12.1.1. 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, 

12.1.2. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – 

meghatározó befolyással rendelkezik, 

12.1.3. alapítványok esetében az a természetes személy, 

-aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, 

ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták 

-akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a 

kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

-aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol 

az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 

képviseletében eljár. 

 

13. Közös ajánlattétel: 

 

13.1. 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. 

 

13.2. 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 

ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők 

csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia 

kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

13.3. A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával 

teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot 

vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 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. 

 

13.4. A Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlatban vagy több szakaszból álló 

eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35.  

§ (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki 

kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
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képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő 

nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 

képviseletében eljárhat. 

 

14. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint): 

 

Az Egyösszegű ajánlati árat nettó forintban kell megadni, pozitív egész számban. 

 

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 eljárást megindító 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. 

 

15. Formai követelmények: 

 

Az ajánlatot a https://ekr.gov.hu/ címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig 

elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell 

benyújtani.  

 

Az elektronikusan benyújtott 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 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. 

 

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

https://ekr.gov.hu/
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másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) 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 vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott 

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

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

ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 

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

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

 

A Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ahol a Kbt. végrehajtási rendelete 

közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat 

benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papíralapon hitelesített dokumentum 

egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett 

nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el 

hitelesítéssel. 

 

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. 

hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

 

A Kbt. 41/A. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az EKR-ben elektronikus úton tett 

nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy – az ajánlatot vagy részvételi 

jelentkezést 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 Kbt. 41/A. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében Az EKR-ben elektronikus űrlap 
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benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, 

valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az 

ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 

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. 

 

16. 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 értékelési szempontok szerint: 

 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

olyan szempontok szerinti értékeli, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.  

 

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat megítélésére szolgáló bírálati szempontok és 

azok súlyszámai:  

 

Értékelési szempont Súlyszám 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) 70 

2. Jótállás időintervalluma (min. 36 hónap, max. 60 hónap) 

(Hónap) 
10 

3. A felhívás III.1.3.) pont M/1. alkalmassági követelménynek 

megfelelő szakember többlettapasztalata (hónap)  (min. 0, max. 

36 hónap) 

20 

 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 

és felső határa: 0-10.  

 

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a 

módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti 

pontszámot. 

 

Az 1. értékelési szempont 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. 

 

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. 

 

A 2. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Miniszterelnökség által kiadott,  

ún. „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb 

elvárás meghatározásához” dokumentum 2) pontjában foglalt „arányosítás” alapján. 

 

Az értékelés módszere az alábbiakban kerül részletesen kifejtésre. 

 

1. értékelési szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 
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Az 1. értékelési szempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat a közbeszerzési 

dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírás kitöltésével kell meghatározni, 

nettó forintban. 

 

Az 1. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális 

pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően 

kevesebbet. 

 

A pontozás módszere: 

 

P= ( (A legjobb/Avizsgált) x (Pmax-Pmin) ) + Pmin 

 

ahol 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa  

Pmin:  a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Az 1. részszempont vonatkozásában a megajánlást pozitív, egész számokban szükséges 

megadni.  

 

2. értékelési szempont: Jótállás időintervalluma (hónap) (min. 36 hónap max 60 hónap): 

 

A 2. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális 

pontszámot, a további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően 

kevesebbet. 

 

A 2. értékelési szempont esetében ajánlatkérő a teljes kivitelezésre vállalt jótállás időtartamát 

értékeli az alábbiak szerint: 36 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat 

érvénytelenségét eredményezi, míg a 60 hónapnál vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén 

az ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó 

megajánlást többletpontszámmal nem értékeli (Kbt. 77. § (1) bekezdés). 

 

A pontozás módszere: 

 

 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 

Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 

legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja 

A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 

meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

A 2. értékelési szempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni.  
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3. részszempont: A felhívás III.1.3.) pont M/1. alkalmassági követelménynek megfelelő 

szakember többlettapasztalata (hónap) (A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti 

MV-É (Építési szakterület) jogosultságú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett 

jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember 

kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min. 0, 

max. 36 hónap) 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 3. értékelési szempont kapcsán kizárólag egy 

szakember megajánlása lehetséges. Az időben párhuzamos tapasztalati időtartamok az adott 

szakember vonatkozásában csak egy alkalommal kerülnek figyelembe vételre. 

 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

 
ahol 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa 

Pmin:  a pontskála alsó határa 

Alegjobb:   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

Ajánlattevőknek az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjában M/1. alkalmassági 

minimumkövetelményként meghatározott szakember gyakorlati idején felüli többlet 

szakmai gyakorlati idejét alátámasztó saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát 

szükséges csatolnia ajánlatához, valamint a rendelkezésre állási igazolását, és a 

végzettségét igazoló dokumentumot. 

 

A hónapok megadásánál a kerekítés általános szabályai szerint köteles eljárni az ajánlattevő. 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy csak Ajánlatkérő a kötelezően előírt 

szakmai gyakorlati időn felül legfeljebb további 36 hónapot szakmai gyakorlati időtartamot 

értékel, vagyis az ajánlattevő a kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli + 36 hónapot 

meghaladó időtartam feltüntetése/megajánlása esetén sem jogosult többletpontszámra.  

 

Ajánlattevő 0 hónap többlet gyakorlati időt is megajánlhat. 0 hónapos többlet gyakorlati 

időtartam megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. 

 

A becsatolt szakmai önéletrajzból (mely a szakember által saját kezűleg aláírt) valamennyi 

előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki 

kell derülnie. A szakmai gyakorlatot: év, hó dimenzióban kell megadni. 

 

A becsatolt szakmai önéletrajzból (mely a szakember által saját kezűleg aláírt) valamennyi 

előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki 

kell derülnie. 

A szakmai gyakorlatot: év, hó dimenzióban kell megadni. 

 

Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési 

jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati 

idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi a 

nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét, szakmai tapasztalatát, igazoló 

( ) minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált
+−=
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dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás a szakmai önéletrajzban olyan 

adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus 

elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása], megjelölve a szakember végzettségét, a 

szakmai gyakorlatot: év, hó dimenzióban kell megadni. 

 

Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsággal nem rendelkezik, úgy az 

önéletrajzokban a szakmai gyakorlati időtartamok év és hónap szerinti meghatározása, valamint 

a szakmai tapasztalat olyan részletes bemutatása szükséges, amellyel a szakember alátámasztja 

a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott adott jogosultság megszerzéséhez 

szükséges szakmai tapasztalatot, továbbá a végzettség a diploma/iskolai oklevél egyszerű 

másolatának benyújtásával igazolandó. 

 

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes 

projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben 

maximum 12 hónap vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben 

több projekten is dolgozott. Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az 

alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.  

 

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. Tehát az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az 

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek 

alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb (legnagyobb 

összpontszámú) érvényes ajánlatot tette. 

 

Ha több ajánlatnak azonos az előző bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat 

minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott 

értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési 

pontszámot kapott. 

 

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján 

kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú 

ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza. 

 

 

17. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információk: 

 

Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti. 

 

 

18. 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 

mailto:munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
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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 

  

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Cím: 7623 Pécs, József A. u. 10.  

Levélcím: 7602 Pf. 405.  

Telefon: 06 (72) 507-000.  

Fax: 06 (72) 507-012. E-mail: hivatal@baranya.gov.hu 

 

Országos Közegészségügyi Intézet 

1097 Budapest, Albert Flórián út 2. 

Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 777 

Telefon: 1 476 1100 

Fax: (06-1) 215-2046  

E-mail: igazgatosag@oki.antsz.hu 

 

 

19. További információk:  

 

19.1. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, 

amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlattevő 

a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által 

létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként 

kitölteni. 

 

19.2. Ajánlattevőnek, 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, 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. Ajánlattevőnek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 

cégügyében van-e változásbejegyzési eljárás van folyamatban. Folyamatban 

lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell továbbá 

a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.  

 

mailto:ebh@ebh.gov.hu
http://www.egyenlobanasmod.hu/
mailto:igazgatosag@oki.antsz.hu
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4. Egyéni vállalkozó csatolja az egyéni vállalkozói igazolványát, vagy az általa 

aláírt olyan nyilatkozatot, amely tartalmazza az egyéni vállalkozó 

nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát és az adószámát. 

 

19.3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 

19.4. Ajánlattevő köteles a 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 benyújtani. Ha a gazdasági 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. 

 

19.5. 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.  

 

19.6. 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. 

 

19.7. 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.  

 

19.8. 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. 

 

19.9. Ajánlattevő nyilatkozni köteles az alábbiakról:  

 

Az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára –

felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását 

kiterjeszteni legalább 35.000.000 - Ft/év és legalább 7.000.000,- Ft/káresemény 

mértékű teljes körű építési-szerelési tevékenységet magában foglaló 

felelősségbiztosításra.  

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(a-b)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(a-b)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
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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. 

 

19.10. A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. 

 

19.11. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot 

tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, 

illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását. 

 

19.12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb 

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

előír. 

 

19.13. Az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott 

kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó. 

 

19.14. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett 

más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, 

kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti 

szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi 

jelentkezésnek – tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére 

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

megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 

 

      19.15. 

 

Ajánlatkérő helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget az Ajánlati felhívásban megjelölt 

teljesítési helyek tekintetében.  

 

A helyszíni bejárás során az ajánlattevőknek nincs lehetőségük kérdéseket feltenni, 

kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, írásban tehetik fel a felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint. Hangsúlyozzuk azt is, hogy a bejáráson 

jelen lévő műszaki kapcsolattartó nem minősül ajánlatkérő hivatalos képviselőjének, 

ajánlatkérő képviseletében nyilatkozatot nem jogosult tenni. A helyszíni bejáráson 

elhangzott esetleges szóbeli tájékoztatások nem minősülnek kiegészítő tájékoztatásnak, 

ajánlatkérői nyilatkozatnak, azok az eljárásnak nem részei. 

 

Ajánlatkérő felhívja tisztelt gazdasági szereplő figyelmét, hogy ajánlatkérő képviselője a 

helyszíni bejárást pontosan, a megadott időpontban, a jelen lévő gazdasági szereplőkkel 

elkezdi. A később érkező gazdasági szereplő a helyszíni bejáráshoz csatlakozhat, de 

ajánlatkérő – a már megtekintett részeket – újból nem járja végig a későn érkező gazdasági 

szereplőkkel. 

 

19.16. 

 

Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a közbeszerzési 

dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával. A kiadott 
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költségvetéstől eltérni nem lehet. Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt teljes 

terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott 

költségvetési kiírást, valamint mindezt Microsoft Excel formátumban (.xls) is 

csatolnia szükséges. 

 

19.17. 

 

Adatkezelési tájékoztató 

- közbeszerzési eljárás lebonyolításához kapcsolódó -  

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

A Meditkonzult Kft. jelen adatkezelési tájékoztatása a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a 

Meditkonzult Kft. tudomására jutott természetes személyek személyes adatai kezelésével kapcsolatos 

elveket tartalmazza. 

 

A személyes adatokkal kapcsolatos folyamatokra, továbbá a tájékoztatóban foglaltakra irányadó az 

Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR),  az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.), valamint a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó valamennyi európai és hazai 

jogi norma. 

 

 

I. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

 

Meditkonzult Kft. 

• székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 66. 1/5.  

• honlap: http://www.meditkonzult.hu;  

• telefon: (+36 1) 780 7811;  

• telefax: (+36 1) 797 9719;  

• e-mail: kozbeszerzes@meditkonzult.hu 

• képviseli:  dr. Kiss Balázs ügyvezető 

dr. Csoboth Zília ügyvezető 

 

 

II. Adattovábbítás, adatfeldolgozás 

 

A Meditkonzult Kft. a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat harmadik fél számára – a 

jogszabályban meghatározott elektronikus rendszer(ek)be történő feltöltés, illetve jogszabályban 

feljogosított hatóság és más szerv kivételével – nem továbbítja, tevékenysége során adatfeldolgozót 

nem vesz igénybe. 

A közbeszerzésekről szóló CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 40. § (1) bekezdése 

alapján a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által 

üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell 

lebonyolítani. A Kbt. 46. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő (vagy képviseletében eljáró 

személy, szerv) köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más 

szerv kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre 

elektronikus úton hozzáférést biztosítani. 

A GDPR 4. cikk 9. pontja alapján ezen szervek adatkezelésének jogszerűségéért a 

Meditkonzult Kft. nem tartozik felelősséggel. 
 

III.  Az adatkezelés célja és jogalapja 

 

Személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ, ennek megfelelően a személyes adatok védelme kizárólag az azonosított vagy 

mailto:kozbeszerzes@meditkonzult.hu


 

21 
 

azonosítható természetes személyekre terjed ki. Az eljárásban részt vevő jogi személyek 

képviselőinek képviselői minőségben megjelenő adatai nem tartoznak jelen tájékoztatás hatálya 

alá. 

Az adatkezelés célja a közbeszerzési eljárásokban részt vevő természetes személy felek 

azonosítása, felekkel történő kapcsolattartás; a Kbt.-ben meghatározott igazolások, nyilatkozatok 

vizsgálata és azok Kbt. alapján történő megőrzése; továbbá az átadott közbeszerzési eljáráshoz 

kapcsolódó dokumentumok jogszabályban meghatározott elektronikus rendszer(ek)be feltöltése. 

Az adatkezelés jogalapját az Infotv. 5. § (1) bek. a.) – b.) pontok, illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. 

f) pont határozza meg. 

 

 

IV. Személyes adatok kezelésének érintettjei és az adatok köre 

 Az érintetteket megillető jogok 

 

1.) Amennyiben az adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: 

Érintettek: Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személyek; Természetes személy 

ajánlattevő, részvételre jelentkezők és kapcsolattartóik; azok a szakemberek, akiket a 

teljesítésbe be kívánnak vonni, továbbá azon személyek, akiknek az eljárás során személyes 

jelenlétét igazolni szükséges. 

Adatok köre: név; elérhetőségi adatok; aláírás; alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (14) 

bekezdésben meghatározott adatok. 

Érintettek jogai: tájékoztatáshoz való jog [GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. §]; hozzáférési jog 

[GDPR 15. cikk; Infotv. 17. §]; helyesbítési jog [GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 21 §]; 

törléshez való jog [GDPR 17.; 19 cikk; Infotv. 20.,21. §]; korlátozáshoz való jog [GDPR 18.; 

19 cikk; Infotv. 19.,21. §] 

 

2.) Amennyiben az adatok kezelése harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges 

Érintettek: A műszaki, szakmai tartalommal bíró dokumentumok, iratokon feltüntetetett a 

műszaki, szakmai tartalom kialakításában részt vevő természetes személyek (pl. tervező, 

ellenőr), továbbá a közbeszerzési eljárás eredményeképp létrejövő szerződésben a megjelölt 

teljesítésbe bevont személyek, valamint a Meditkonzult Kft. –vel történő kapcsolattartásra 

megjelölt személyek. 

Az adtok köre: név; kapcsolattartási adatok. 

Érintettek jogai: tájékoztatáshoz való jog [GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. §] hozzáférési jog 

[GDPR 15. cikk; Infotv. 17. §]; helyesbítési jog [GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 21 §]; 

törléshez való jog [GDPR 17.; 19 cikk; Infotv. 20.,21. §]; korlátozáshoz való jog [GDPR 18.; 

19 cikk; Infotv. 19.,21. §]; tiltakozáshoz való jog [GDPR 21. cikk] 
 

A Meditkonzult Kft. - mint adatátvevő – a regisztráló szervek/személyek, illetve a 

közbeszerzési eljárásban résztvevő szereplők jogos érdekében veszi át és kezeli a személyes 

adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig. 

Az Infotv. 9. § (2) bekezdése alapján az adattovábbító felelőssége annak biztosítása, hogy az 

adattovábbítás körülményeit - ideértve az adattovábbítás szükségességét és célját - 

figyelembe véve nem ütközik a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében 

alkalmazandó jogi rendelkezésbe. 

 

3.) Amennyiben az adatok kezelése hozzájárulás alapján történik 

Érintettek: azon személyek egyéb személyazonosító adatai, akiknek az eljárás során 

személyes jelenlétét igazolni szükséges, valamint a Meditkonzult Kft. honlapján regisztráló 

természetes személyek. 

Az adatok köre: név, kapcsolattartási adatok 

Érintettek jogai: tájékoztatáshoz való jog [GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. §] hozzáférési jog 

[GDPR 15. cikk; Infotv. 17. §]; helyesbítési jog [GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 21 §]; 

törléshez való jog [GDPR 17.; 19 cikk; Infotv. 20.,21. §]; korlátozáshoz való jog [GDPR 18.; 

19 cikk; Infotv. 19.,21. §]; adathordozhatósághoz való jog [GDPR 20. cikk]; a hozzájárulás 

visszavonásához való jog [GDPR 7. cikk (3) bek] 
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V. Az érintett jogainak érvényesülése: 

 

Az adatkezelő 

- az érintett részére nyújtható bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és 

olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal 

teljesíti; 

- az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló 

kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt 

napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet 

elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti; szükség esetén, figyelembe véve 

a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható 

- költségeinek megtérítését követelheti az érintettől, ha az érintett Infotv. 15. § (3) bek. a) 

és b) pontban foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan kérelmének érvényesítésével 

összefüggésben közvetlenül felmerült. 

 

 

VI. A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, helye:  

 

A. A Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján: A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával 

kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2) 

bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől 

számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati 

eljárás indult, az iratokat annak - közigazgatási per esetén a közigazgatási per - jogerős 

befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni. 

 

B. A Meditkonzult Kft. a közbeszerzési eljárás lezárulását követően a papír alapú közbeszerzési 

dokumentumokat átadás-átvétel keretében átadja a megbízó részére. A dokumentumok 

elektronikus formában, az A.) pontban meghatározott határidő végéig a Meditkonzult Kft. 

szerverén kerülnek tárolásra. Az elektronikus formában tárolt dokumentumokhoz csak a 

Meditkonzult Kft. alkalmazásában álló személyek férhetnek hozzá. 

 

 

VI. A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása 

 

- Közvetlenül az érintettől; 

- ajánlatkérő, ajánlattevő, részvételre jelentkező által. 

 

 

VII. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtása 

 

Amennyiben az érintett megítélése szerint a Meditkonzult Kft. az adatfeldolgozás során jogait 

megsértette, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, 

melynek elérhetőségei az alábbiak:  

• székhely (ügyfélszolgálat): 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;  

• postacím: 1530 Budapest Pf. 5;  

• honlap: http://www.naih.hu;  

• telefon: (+36 1) 391 1400;  

• telefax: (+36 1) 394 1410;  

• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Budapest, 2019.  
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS 
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Mellékletben  
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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 2019. ………………….. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  115. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása 

alapján, nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást indított Vállalkozási szerződés a 

DDNPI irodaépület felújítása és Natura 2000 látogatóközpont kialakítása 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 201.  … napján megküldött eljárás 

eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint. 

 

2 A szerződés tárgya, tartalma, teljesítés helye 

 

2.1.    Jelen szerződés tárgya vállalkozási szerződés az eljárást megindító felhívásban, a 

közbeszerzési dokumentumokban és jelen szerződésben meghatározott feltételeknek 

megfelelően.  

 

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 
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tartalmazzák. Felek rögzítik, hogy az építési beruházás építési engedélyköteles 

tevékenységek. 

 

2.3. A teljesítés helyszíne:  

 

HU231 Baranya,  

7625 Pécs, Tettye tér 9 

 

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:1 

  

A felhívás III.1.3.) pont M/1. 

alkalmassági követelménynek megfelelő 

szakember neve: 

 

szakmai többlettapasztalata:  

 

3 A teljesítés határideje 

 

3.1.A vállalkozási szerződés annak valamennyi fél által történő aláírásának napján lép 

hatályba, azonban a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése szerint a 

13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány hiányában a szerződés 

nem lép hatályba, vagy záró tanúsítvány hiányában a 13. § (3) bekezdésének 

fennállása is szükséges a szerződés hatályba lépéséhez. A szerződés teljesítésének 

határideje - amely a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának a tervezett időpontja 

is - a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 11 hónap, de legkésőbb 2020. 

december 1-je.  A munkaterület átadására a szerződés hatályba lépésétől számított 15 

munkanapon belül kerül sor. 

 

Megrendelő 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 átadja az aktuális építési alap ütemtervet; 

- Vállalkozó átadja az aktuális építési ütemtervhez kapcsolódó pénzügyi ütemtervet. 

Felek rögzítik, hogy az ütemterv előzetesen egyeztetett, elsősorban a 8.8. pontra 

tekintettel indokolt -  a véghatáridőt nem érintő - pontosítását nem tekintik 

szerződésmódosításnak.  

 

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. 

 

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 

 
1 A nyertes ajánlat szerint kitöltendő. 
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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 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 saját költségvetési 

forrásból biztosítja. 

 

5.2. 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. 

 

5.3.  Megrendelő 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. 

 

Vállalkozó a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint 
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jogosult: 

 

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános 

forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg 

mértékben (de legfeljebb hetvenötmillió forint) biztosítja az előleg igénybe vételét. 

 

Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésre tekintettel kerül 

kifizetésre, amennyiben Vállalkozó ez irányú írásbeli kérelmét Megrendelő részére 

átadja. 

Az előleg kifizetését Megrendelő átutalással teljesíti Vállalkozó kérelmében 

feltüntetett bankszámlaszámra. 

 

Az előleg megfizetését Vállalkozó a megjelölt számlán történő jóváírást követően 

kiállított előlegszámla Megrendelő részére történő haladéktalan megküldésével 

elismer és nyugtáz. Vállalkozó előlegszámláját a "fordított ÁFA" szabályai szerint 

köteles kiállítani, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. 

§-a alapján. 

 

Megrendelő 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. 

 

5.4.  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. 

 

5.5.  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.  

 

5.6. A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.  

 

5.7. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § szakasza irányadó. 
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5.8.  A számla meg kell, feleljen a számvitelről és az általános forgalmi adóról szóló 

törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.  

 

5.9. 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. 

 

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

tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. 

 

5.11. 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. 

 

5.12. 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.  

 

5.13. 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. 

 

5.14. 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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.  

 

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

Vállalkozó jogosult a szerződés megszűnésének időpontjáig elvégzett munkák 

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. 
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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 – mindezt összhangban a vonatkozó 

közbeszerzési jogszabályokkal - , 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. 

 

7.3.  Vállalkozó a munkákra a teljesítési igazolás kiállítását követően ……. hónap 

(nyertes ajánlattevő megajánlása alapján) jótállást vállal. 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 
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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 

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:  
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e-mail:  

 

- kapcsolattartó: 

név:  

telefonszám:  

e-mail:  

 

- műszaki ellenőr:  

név:  

telefonszám:  

e-mail:  

 

Vállalkozó részéről: 

- nyilatkozattételre jogosult: 

név: 

telefonszám: 

e-mail: 

 

- e-napló vezetéséért felelős személy: 

név: 

NÜJ szám: 

telefonszám: 

e-mail:  

 

- Felelős műszaki vezető:   (ajánlattevő megajánlása szerint) 

név: 

telefonszám: 

e-mail: 

 

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

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-É 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 
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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, 

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 a Megrendelő a kivitelezés helyszínén kíván maradni. Így 

Vállalkozó a Megrendelővel köteles együttműködni, és az ütemtervben előre 

megjelölt időpontokban a munkát elvégezni.    

 

A 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 
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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. 

 

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 
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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 

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 



 

39 
 

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; 

-       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. 

 

http://www.ddnp.hu/
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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. 

 

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.  Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből Felek aláírása után 2 

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:….., 201... ……… 

 

 

 

…………………………………………….. …………………………………………… 

Megrendelő Vállalkozó  
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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 

DDNPI irodaépület felújítása és Natura 2000 látogatóközpont kialakítása tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozót vonjuk be: 

 

 

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

 

kijelentem, 

 

hogy a DDNPI irodaépület felújítása és Natura 2000 látogatóközpont kialakítása 

azonosítószámú projekt keretében 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 

 

DDNPI irodaépület felújítása és Natura 2000 látogatóközpont kialakítása  

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

EKR űrlap kitöltésével benyújtandó nyilatkozatok 

1. EKR űrlap 1. - Felolvasólap 

2. EKR űrlap 2. - Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 

3. EKR űrlap 3. – A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok fenn nem állásáról 

szóló nyilatkozat 

4. EKR űrlap 4. - Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról 

5. EKR űrlap 5. –Nyilatkozat a kizáró okokról  

6. EKR űrlap 6. - Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában 

 

 

EKR rendszerben az Ajánlatkérő által feltöltött nyilatkozat, amelyet Ajánlattevő a letöltés 

után tudja kitölteni.  

7. Iratminta 1. - Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozókról 

8. Iratminta 2. - Cégszerűen aláírt árazott költségvetés 

9. Iratminta 3. - Nyilatkozat a felelősségbiztosításról 

10. Iratminta 4. - Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági 

követelményekről 

11. Iratminta 5. – Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezet igénybe vételéről 

12. Iratminta 6. – Nyilatkozat a teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 

 

 

Az EKR rendszerbe egyéb benyújtandó dokumentumok 

13. Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek 

aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája 

és  

egyéni vállalkozó esetén egyéb további dokumentum 

14. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 

személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó 

írásos meghatalmazás 

15. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 

(opcionális) 

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

meghatalmazást tartalmazó okiratot. (opcionális) 

17. Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) 

szerződése (opcionális) 

18. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses 

vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata 

(opcionális) 

19. Nyilatkozat az üzleti titokra vonatkozóan (opcionális) 

A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó 

dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 

20. Nem magyar nyelvű dokumentum esetén annak felelős fordítása (opcionális) 

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

nyilatkozatok 
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22. Szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírva, 2. értékelési szempont megajánlásai vonatkozásában  

23. Szakemberek iskolai végzettség oklevelének/okleveleinek egyszerű másolata 

24. Beárazott költségvetési kiírás Microsoft Excel formátumban (.xls)  

 

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

benyújtandó dokumentumok (nyilatkozatok, igazolások) 

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

 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében 

 

DDNPI irodaépület felújítása és Natura 2000 látogatóközpont kialakítása 

 

 

I. 

 

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

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

közbeszerzési dokumentumokban 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 :  

 

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:2 

 

 

A közbeszerzés része(i): 

 

 

 

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, címe3 

(székhelye, lakóhelye) 

A közbeszerzés azon része, melyre 

az ajánlat benyújtásakor ismert 

alvállalkozót igénybe veszi 

  

  

 

 
2 A nem kívánt rész törlendő! 
3 Amennyiben alvállalkozó neve, címe az ajánlat benyújtásakor még nem ismert, úgy kérjük erről kifejezetten 

nyilatkozni (PL. „nem ismert”). 
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VAGY 

 

 

II. 

 

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 
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NYILATKOZAT 

 

DDNPI irodaépület felújítása és Natura 2000 látogatóközpont kialakítása 

 

 

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

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

nyilatkozom, 

 

hogy a DDNPI irodaépület felújítása és Natura 2000 látogatóközpont kialakítása tárgyában 

indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt 

……………………………........................... (ajánlattevő szervezet) 

 

A4) az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet(ek) kapacitására támaszkodva 

kíván megfelelni: 

 

Alkalmasság 

igazolásában részt 

vevő szervezet 

megnevezése: 

Alkalmasság 

igazolásában részt 

vevő szervezet 

székhelye: 

Az eljárást megindító felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölése, amely 

alkalmassági követelmény igazolása 

érdekében ajánlattevő a szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik 

   

   

   

   

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alkalmassági igazolására 

gazdasági szereplőt.  

 

vagy 

 

B) az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet 

kapacitására nem kíván támaszkodni. 

 

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

 

  ............................................. 

cégszerű aláírás 

 

 
4 Az A) rész kitöltése esetén az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 

szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt, kivéve, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet adatait az ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi 

alkalmasság igazolásához használja fel. 
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Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján az  

 

alkalmassági követelményekről 

 

DDNPI irodaépület felújítása és Natura 2000 látogatóközpont kialakítása 

 

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

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 

 

(adott esetben) 

és alulírott …………………….., mint a ………………… kapacitásnyújtó (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/nyilatkozunk, 

 

hogy az általunk igazolni kívánt, az eljárást megindító felhívásban előírt  

 

• M/1. pontban előírt 

 

műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmények teljesülnek. 

 

Nyilatkozom/nyilatkozunk továbbá, hogy a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében meghatározott 

felhívás esetén az alkalmassági követelményeket az eljárást megindító felhívásban 

meghatározottak szerint igazoljuk. 

 

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

 

………………………………. 

  cégszerű aláírás5 

  

 
5 Ammenyiben kapacitásnyújtó szervezet (személy) vesz részt az alkalmassági igazolásában, úgy ezen 

kapacitásnyújtó szervezet (személy) aláírása is szükséges 
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MINTA 3. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI MEGAJÁNLÁSOKHOZ 

 

DDNPI irodaépület felújítása és Natura 2000 látogatóközpont kialakítása 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG/KÉPZETTSÉG EGYÉB TANULMÁNYOK 

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

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése Végzettség 

   

   

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

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

Mettől meddig 

(év/hónap) 
Munkahely megnevezése Munkakör 

   

   

 

SZAKMAI TAPASZTALAT 

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

Korábbi projektek ismertetése, időpontjai 

(év/hónap) 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

 

Szakmagyakorlási jogosultságra vonatkozó adatok 

(adott esetben) 

Jogosultság megszerzésének 

időpontja (év/hónap, nap) 

Szakmagyakorlási 

jogosultságot szabályozó 

266/2013.((VII.11). 

kormányrendelet szerinti 

jogosultság megnevezése 

Szakmagyakorlási 

jogosultság tekintetében az 

elektronikus elérési út, és a 

névjegyzéki/kamarai 

nyilvántartási szám: 

 

   

 

EGYÉB 

Egyéb képességek: 

Szakértelem: 

 

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

részt veszek a DDNPI irodaépület felújítása és Natura 2000 látogatóközpont kialakítása tárgyú 

közbeszerzési eljárásban.  
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Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni 

kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre 

vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. 

 

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

vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 

akadályoznák.   

 

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

 

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

 

……………………………… 

Saját kezű aláírás 



 

52 
 

NYILATKOZAT 

 a felelősségbiztosításról 

 

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

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

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Vállalkozási szerződés Vállalkozási 

szerződés a DDNPI irodaépület felújítása és Natura 2000 látogatóközpont kialakítása tárgyú 

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:  

• 35.000.000,- Ft/év és legalább 7.000.000- Ft/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 

teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 

 

 

 

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

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

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a DDNPI irodaépület felújítása és Natura 

2000 látogatóközpont kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás során a teljesítési és jótállási 

biztosítékot határidőre benyújtjuk. 

 

Kelt:  

 

 

 

  

 cégszerű aláírás 
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Az ajánlatkérő erre irányuló felhívása esetén a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján az 

ajánlattevők által beadandó nyilatkozatok, igazolások 
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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 

 

DDNPI irodaépület felújítása és Natura 2000 látogatóközpont kialakítása 

 

 

 

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: 

 

Szakember neve 

Az eljárást 

megindító 

felhívás 

vonatkozó 

pontja: 

A szakember 

végzettsége: 

 

A szakember 

szakmai 

tapasztalat 

ideje 

(hónap): 

 

 

 

 

  

 

 

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

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 


