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A közbeszerzési eljárás alapadatai 
 
 
A közbeszerzési eljárás tárgya: 
 
Vállalkozási szerződés lakások felújítására az „Esély Otthon Kisvárdán” című és EFOP-1.2.11-16-2017-
00026 azonosítószámú projekt keretében 
 
Az eljárás típusa: 
 
A Kbt. Harmadik Része szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján lefolytatásra kerülő nyílt 
közbeszerzési eljárás 
 
Az ajánlatkérő: 
 
neve:   Kisvárda Város Önkormányzata 
címe:   4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11. 
telefonszáma:  +36 45500700 
faxszáma:  +36 45405128 
e-mail címe:  hivatal@kisvarda.hu 
kapcsolattartó:  Leleszi Tibor, polgármester 
 
 
Az eljárás lefolytatásával megbízott közbeszerzési szolgáltató (lebonyolító): 
 
neve: IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
címe: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó 
telefonszáma:  +36 12053512 
faxszáma:  +36 12053513 
e-mail címe:  dr.szabo.zsolt@imperialkft.hu 
kapcsolattartó: Dr. Szabó Zsolt, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

lajstromszáma: 00824 
 
 
Az eljárás azonosító száma: 
IT-1104 
 
 

Készítette és az eljárásban a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szerint közreműködik: 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
Dr. Szabó Zsolt 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
lajstromszám: 00824 
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I. Általános információk 
 
A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
alapján kerül lefolytatásra. 
 
Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, a felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 
követelmények maradéktalan figyelembe vételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, 
nyilatkozatok egyidejű csatolásával kell ajánlatát benyújtania a 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelettel 
létrehozott Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. 
 
Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a csatolt 
igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 
 
Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat, ezért a dokumentáció a 
felhívással együtt kezelendő. A felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása 
esetén a felhívásban foglaltak az irányadók. 
 
Ajánlattevő kötelezettségét képezi - a felhívás és a dokumentáció gondos áttanulmányozását követően - az 
ezekben foglalt valamennyi előírás, követelmény, kikötés, és a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlatkérői 
követelményekben foglaltak betartása, valamint a kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői 
válaszok figyelembe vétele. 
 
Ajánlattevő köteles a felhívásban, a jelen dokumentációban és az ajánlatkérő által - a teljesítéssel 
kapcsolatban - szolgáltatott minden tájékoztatás pontosságáról meggyőződni. 
 
Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk 
megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei az ajánlattevőt terhelik. Ajánlatkérő az ajánlat 
benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek - a pontos tájékoztatások hiányára hivatkozó - 
az ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. 
 
Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban 
részletezett kiegészítő tájékoztatáskérés lehetősége. 
 
Ajánlattevőnek - a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - a felhívásban, a dokumentációban és az 
ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. 
Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után, ha az ajánlattevő ajánlatát 
hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az nem felel meg a felhívásban, jelen 
dokumentációban, és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a jogszabályban 
meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket hiánypótlás keretében sem korrigálja. 
 
A megajánlott termékeknek teljes mértékben meg kell felelniük a közbeszerzési műszaki leírásban 
foglaltaknak. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a 
műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, 
amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy 
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási 
folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához 
vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés 
tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy 
azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. 
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Az ajánlatban közölt információk kizárólag jelen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
keretében kerülnek felhasználásra. Az adatkezelésről a GDPR előírásainak megfelelően a dokumentáció 
külön fejezete rendelkezik. 
 
Az ajánlattevők a dokumentációt bizalmasan kötelesek kezelni, azt kizárólag a jelen eljárás keretében 
használhatják fel. 
 

II. Részletes információk, az ajánlattétellel kapcsolatos feltételek 
 
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerben (EKR) folytatja le a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) rendelkezéseinek megfelelően. 
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy 
végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha az EKRr-ből más nem következik – 
elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az ajánlatot az EKR által biztosított űrlapok kivételével olvasható és 
nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani, a költségvetést *.xls, illetőleg *.xlsx formátumban is 
be kell nyújtani. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és 
benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. § (1) bekezdés]. 
Ajánlatkérő előírja, hogy a nyilatkozatokat az EKRr-ben foglaltaknak megfelelően kell csatolni az ajánlathoz. 
Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani.  
 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell 
lenniük az EKRr. 10. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra. 
 
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKRr. 12. §-ának (2) bekezdése alapján is történhet. 
 
Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a 
közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKRr. 13. §-a alapján vizsgálja.    
 
2. Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem 
követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem 
alkalmazandók. 
 
3. Ajánlatkérő a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel nem kíván élni jelen eljárásban. 
 
4. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. Az 
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében 
ajánlatkérő nem korlátozza az újabb hiánypótlás elrendelését. 
 
5. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem 
teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az 
eljárás során mindennemű kapcsolattartás csak magyarul történik, így a felhívással és a dokumentációval 
kapcsolatban felmerült kérdéseket írásban, kizárólag magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is 
válaszolja meg az ajánlatkérő. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok 
alkalmasak. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell ajánlattevő cégszerűen 
aláírt záradékával ellátva a következő szerint: „Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar 
fordítása az eredetivel mindenben megegyezik.” A záradékot valamennyi idegen nyelvű dokumentumra 
kiterjedően egy közös nyilatkozatba is lehet foglalni. 
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6. Az eljárással kapcsolatos fontosabb időpontokat a felhívás tartalmazza, a határidők számítására a Kbt. 
48. §-ában meghatározott rendelkezések az irányadóak. A felhívásban megadott határidők - így az 
ajánlattételi határidő is - az aktuális magyarországi idő szerint értendők. 
 
7. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 15 000 000 
HUF/káresemény mértékű, minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében 
foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú építés- és szerelési 
(C.A.R. típusú vagy azzal egyenértékű) biztosítást kötni vagy meglévő ilyen biztosítását kiterjeszteni a 
vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési helyszínekre.  
 
8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési 
eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.  
 
9 A Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében jelen közbeszerzési eljárásban kizárólag az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen 
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 
 
10. Ajánlatkérő valamennyi, a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon területi, 
valamint a felhasználás időtartamára, a felhasználási módra és a felhasználás mértékére vonatkozóan is 
korlátozás nélküli és kizárólagos, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, megszerzi 
továbbá azok átdolgozásának jogát is a vállalkozási díj ellenében, nyertes ajánlattevő pedig a harmadik 
személynek átadható, minden tekintetben korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot ajánlatkérőre a 
vállalkozási díj megfizetése ellenében átruházza. A felhasználási jog magában foglalja a szerzői jogi 
védelem alá eső alkotás és azok részletei nyilvánosságra hozatala, a többszörözés, az átdolgozás és 
nyertes ajánlattevő külön hozzájárulása és egyéb igénye nélküli átalakításának jogát is.  
 
11. A közös ajánlattételre a Ptk. 6:29-30. §-ában és 6:498-513. § szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó 
szabályok irányadók. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők 
megállapodását, mely tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen 
felelnek, kijelöli továbbá azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan 
képviseli, nevükben eljárni jogosult (képviselő ajánlattevő). Tartalmaznia kell továbbá a közös ajánlattevők 
közötti feladatmegosztást és az ellenszolgáltatásból való részesedés arányát is. A közös ajánlattevők 
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését. Tekintettel arra, hogy a megállapodásnak tartalmaznia kell olyan feltételeket, amelyek 
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálhatnak, különös tekintettel az 
egyetemleges felelősségvállalásra, ezért az EKRr. 10.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a 
megállapodás elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes 
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.  
 
12. A Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban 
vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. §-a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti 
titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az 
üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a 
gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő 
az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 
számára aránytalan sérelmet.  A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az 
csak általánosság szintjén kerül megfogalmazásra, és nem nevezi meg azt az indokot, amely konkrétan 
alátámasztja az aránytalan sérelmet. Az EKRr. 11.§ (4) bekezdése értelmében A gazdasági szereplő a Kbt. 
44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-
ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 
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13. A Kbt. 36. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevő ugyanabban a 
közbeszerzési eljárásban 
 
- nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 
- más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
- más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés]. 
 
14. Kiegészítő tájékoztatás kérése írásban az EKR rendszerben lehetséges a Kbt. 56. §-a szerint. 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114.§ (6) bekezdése szerint adja meg. 
 
15. Ajánlatkérő az EKRr. 10.§ (4) bekezdése alapján előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül 
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 
törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.  
 
16. Az ajánlat összeállításának megkönnyítése érdekében az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok 
részeként iratmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, melyek használata nem kötelező, de 
javasolt. Amennyiben az EKR űrlapot ajánl fel az ajánlat elkészítéséhez, akkor az űrlap alkalmazása az 
EKRr. 10. §-a alapján kötelező. 
 
17. Az ajánlathoz kötelező borítólapot mellékelni az iratminta szerinti tartalommal. 
 
18. Az ajánlathoz kötelező tartalomjegyzéket mellékelni, amelynek alapján az egyes dokumentumok 
oldalszám alapján megtalálhatók. Ennek érdekében az ajánlat dokumentumait folyamatos 
oldalszámozással kell ellátni. 
 
19. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot az 
EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével. Az ajánlattevő ajánlatában az árat kizárólag magyar Ft-ban (HUF) 
határozhatja meg. 
 
20. Az ajánlat részeként meghatalmazást szükséges csatolni abban az esetben, ha az ajánlatban szereplő 
nyilatkozatokat nem a cégjegyzésre jogosult írja alá. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell mind a 
meghatalmazó(k), mind a meghatalmazott aláírását. Ha a nyilatkozatokat meghatalmazott írja alá, a 
meghatalmazott nevét szükséges feltüntetni az aláírt nyilatkozatokon, nem a meghatalmazóét. A 
meghatalmazotti minőséget a nyilatkozatokon jelölni kell. 
 
21. A Kbt. 66. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő 
kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban ezt a nyilatkozatot csak a végleges ajánlatban 
kell megtenni. 
 
22. A 2. számú értékelési részszempont vonatkozásában ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (13) bekezdése alapján 
előírja, hogy ajánlattevő csatolja azon szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát az értékelés alá eső 
megajánlásokra vonatkozóan, akinek tapasztalatát az értékelés körében kívánja szerepeltetni. 1 db 
szerződés teljesítésében való részvétel minősül 1 db szakmai tapasztalatnak. 
 
23. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése értelmében központi 
költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 
teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Átlátható szervezetnek a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
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szervezetek minősülnek. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételnek való megfelelésről (átlátható szervezet). 
 
24. A Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az ajánlattevőnek az ajánlatban 
nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy az ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések 
írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a 
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti 
azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
 
25. Az ajánlatban csatolni kell gazdasági társasági formában működő ajánlattevő részéről azon 
cégjegyzésre jogosult képviselőjének a 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozatát 
(közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát), illetve ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja, vagy aláírásukra 
meghatalmazást ad.  
 
26. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok: 

 
Borítólap 
Tartalomjegyzék (iratminta szerint) 
Felolvasólap (az EKR által biztosított űrlapot kell kitölteni) 
Meghatalmazás (adott esetben) 
Közös ajánlattevők együttműködési megállapodása (adott esetben) 
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján (iratminta szerint) 
A szerződés teljesítésében részt vevő szakember nyilatkozata a 2. értékelési részszempontra tett 
megajánlás alátámasztására (iratminta szerint) 
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában (iratminta szerint) 
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok vonatkozásában 
(iratminta szerint) 
Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján (iratminta szerint) 
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételnek 
való megfelelés vonatkozásában (iratminta szerint) 
Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bekezdésében meghatározott követelmények vonatkozásában (iratminta szerint) 
Nyilatkozat az ajánlatkérő által kikötött biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátása 
vonatkozásában (iratminta szerint) 
Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában (iratminta szerint) 
Aláírási címpéldány vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta  
A cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolás (adott esetben) 
Árazott költségvetés (cégszerűen aláírva, kérjük excel formátumban is benyújtani!) 
Az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumok (adott esetben, különösen fényképes termékismertető 
és/vagy részletes műszaki leírás és/vagy CE tanúsítvány és/vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat) 
 
27. Az ajánlatokat *.pdf formátumban - az árazott költségvetést *.xls, illetve *.xlsx formátumban is - kell 
benyújtani az EKR-ben. A szkennelést olyan minőségben kell elvégezni, hogy az abban foglalt 
dokumentumok adattartalma kétséget kizáróan megállapítható legyen. 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. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az 
ajánlat benyújtása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy 
személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, 
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törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot 
aláíró személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a 
közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével.  
 
28. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt jelen közbeszerzési eljárásban nem biztosít. A kiegészítő 
tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában nem adja meg. 
 
29. Az ajánlat elkészítésével és határidőre történő benyújtásával kapcsolatos összes költséget az 
ajánlattevő viseli, ezekkel kapcsolatban az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé. Ajánlattevő 
az ajánlattal kapcsolatos költségeinek megtérítését - a Kbt. 177. § (2) bekezdésében foglalt eset kivételével 
- semmilyen jogcímen nem követelheti ajánlatkérőtől. Az ajánlatkérő nem téríti meg az ajánlattevőnek a 
helyszín esetleges megtekintésével és vizsgálatával, vagy az ajánlat elkészítésével összefüggésben 
felmerült kiadásait. Az ajánlat elkészítéséért díj nem számítható fel. 
 
30. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 131. § (4) bekezdésében foglaltak adott esetben történő 
alkalmazására, azaz az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése 
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha 
őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli. 
 
31. A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű. A fizetés elektronikus úton történik. A közbeszerzés nem 
feltételes közbeszerzés.  
 
32. Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során 
érvénytelenné nyilvánítja: nem alkalmazandó. 
 
33. Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét 
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg: nem alkalmazandó. 
 
34. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az 
ajánlatok értékelését követően végzi el: nem alkalmazandó. 
 
35. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el: nem alkalmazandó. 
 
36. Jelen közbeszerzési eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. 
Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).  
 
37. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és 
végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 
 

II. Szakmai Ajánlat 
 

Az ajánlattevőnek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében  az 
ajánlat részeként be kell nyújtania a Kbt. 3. § 37. pontjában meghatározott és a közbeszerzési 
dokumentációban részletezett információk szerinti szakmai ajánlatot. Ajánlatkérő jelen eljárásban szakmai 
ajánlatnak tekinti az árazott költségvetést és a 2-3. számú értékelési részszempontra tett megajánlást.  

 
Az ellenszolgáltatás összegét (egyösszegű ajánlati ár) az EKR által biztosított felolvasólapon, nettó 
összegben, magyar forintban (HUF) kell megadni, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. A megajánlott 
ellenszolgáltatásnak a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok megvalósításával összefüggő 
valamennyi költséget, anyag és munkadíjat tartalmaznia kell, így az ajánlati áron felül költség, díjazás, stb. 
semmilyen más jogcímen nem számolható el. 
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Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében 
foglalt jogszabályi előírások értelmében a vállalkozói díjnak magában kell foglalnia 

 
a) a közvetlen költséget, ennek keretében 
aa) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, 
ab) az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, 
 
b) a fedezetet, ennek keretében 
ba) a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, 
bb) a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsióradíj nem tartalmazza. 
 
Az ajánlati ár a szerződés átalányáras jellegéből adódóan a szerződés teljes időtartama alatt kötött, nem 
módosítható. 
 
Az árazott költségvetéssel kapcsolatban ajánlatkérő vizsgálja az egyes szakipari munkák ellenértékét és az 
árazatlan költségvetés szerint alkalmazott anyagok, gépek, berendezések alkalmazását, esetleg annak 
helyettesítését, egyenértékűek megajánlását. 

 
Az árazatlan költségvetésben megnevezett anyagokkal, építési termékekkel egyenértékűek megajánlhatók, 
de alacsonyabb színvonalú nem (a kiírt anyagok gyártmánya, típusa az ajánlatkérő szerinti ideális 
megoldást jelenti, de ajánlatot tenni lehet ezzel egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló 
jellemzőkkel rendelkező egyéb berendezésekkel, anyagokkal is). Ez esetben ajánlattevőnek jeleznie kell a 
költségvetésben (meghagyva az eredeti sort, nulla mennyiséggel szerepeltetve, alá egy új sor beszúrásával 
dőlt vagy vastag betűvel beleírva a megajánlandó építési termékeket, anyagokat, berendezéseket) a 
típusmódosulást. Egyúttal csatolni kell az általa megajánlott termék megfelelőségét alátámasztó 
dokumentumokat (különösen fényképes termékismertető és/vagy részletes műszaki leírás és/vagy CE 
tanúsítvány és/vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat) is. 
 
Az árazatlan költségvetésben konkrét gyártmánnyal, típussal megnevezett anyagokkal egyenértékűnek, 
azaz minőségben és műszaki adataiban egyenértékű jellemzőkkel rendelkezőnek tekinti ajánlatkérő a 
megajánlott építési terméket, berendezést, illetve anyagot, amennyiben az az adott gyártmány, típus 
kapcsán az árazatlan költségvetésben és a műszaki leírásban megfogalmazott minőségi, műszaki 
paraméterekkel, azaz elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkezik. 
 
Nyertesség esetén ajánlattevő az ajánlatában megnevezett építési termékeket, anyagokat, berendezéseket 
köteles beépíteni. Az előbb részletezettek szerinti anyag-, berendezés módosításon kívül az ajánlattevő 
nem jogosult az árazatlan költségvetés munkanemeinek és tételeinek módosítására. 
 
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe 
vételével az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését 
követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő 
egyes tételeket véglegesíthetik. 
 
A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel 
műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. 
 
Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés 
módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. 
 
A fentiek értelmében a költségvetésben szereplő tételek nem változtathatók meg, az esetleges 
többletköltséget az ajánlattevőnek a költségvetés adott soraira osztva kell kalkulálnia. Az ajánlatkérő felhívja 
a figyelmet, hogy a szerződés átalánydíjas volta miatt a vállalkozó kötelezettsége mindazon munkák 
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elvégzése, amely a szerződés teljes megvalósításához, illetve a (terv) dokumentációban foglaltak 
maradéktalan teljesítéséhez. 

 
III. Jogi információk 

 
1. Kiegészítő tájékoztatás 
 
Az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál a 
kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetősége. 
 
A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban 
ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott 
szervezettől. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével, a Kbt. 56. § 
(2)-(5) bekezdéseinek rendelkezései szerint adja meg a kért tájékoztatást. 
 
Ajánlatkérő a kérésre adott tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé teszi az EKR-ben vagy valamennyi - 
az eljárás iránt érdeklődő - gazdasági szereplő részére megküldi. 
 
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő 
megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez 
szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll 
megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő 
meghosszabbításának lehetőségével. 
 
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt 
megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező 
megadnia. 
 
Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, ha a kiegészítő tájékoztatást, annak 
ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az 
előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] teljesíteni. A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a 
kiegészítő tájékoztatásban közölt információk jelentőségével. 
 
Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő tájékoztatásban foglalt ajánlatkérői válaszok figyelembe vételével 
elkészíteni és benyújtani. 
 
2. A felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint az ajánlat módosítása, az ajánlattételi 
határidő meghosszabbítása 
 
Amennyiben az ajánlatkérő módosítani kívánja a felhívás vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumok 
tartalmát (ideértve a határidők hosszabbítását is), a Kbt. 115. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az 
ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok módosításáról nem kell 
hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban 
kell tájékoztatni az EKR-ben azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi 
felhívást megküldte. 
 
A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező 
módon korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplők rendelkezésére bocsátja az EKR-ben. 
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A felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítása nem eredményezheti a beszerzés 
tárgyára vagy a szerződés feltételeire vonatkozó feltételek olyan jelentőségű módosítását, ahol az új 
feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó 
döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni, vagy a változást figyelembe véve az 
ajánlatkérőnek az alkalmassági követelményeket úgy kellett volna meghatároznia, hogy az eljárásban több 
gazdasági szereplő is részt vehetett volna. 
 
Az EKRr.18. § értelmében a Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal 
az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a korábban benyújtott 
ajánlatot vagy részvételi jelentkezést az új ajánlat vagy részvételi jelentkezés megtétele előtt vissza kell 
vonnia. 
 
Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, ha a közbeszerzési dokumentumokat 
módosítja. 
 
A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a változtatás jelentőségével. Nem köteles az 
ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és 
a módosítás megküldése az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizedik napra esik. 
Nem jelentős a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő 
megfelelő előkészítését. 
 
Az EKRr. 16.§ (2)-(3) bekezdése alapján a Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő az (1) 
bekezdés szerinti esetben is köteles az ajánlattételi vagy részvételi határidőt meghosszabbítani az EKR 
működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az (1) 
bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de – a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – legalább a hosszabbításról szóló értesítés 
megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított 
négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtására. 
 
Amennyiben az ajánlattételi vagy részvételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [22. § 
(2) bekezdés] miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § 
(2)–(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve részvételi 
határidő módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi vagy a részvételi határidő lejárta után is feladhatja, 
illetve a hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti 
határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő 
munkanapon, erre a körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni kell. 

 
3. Visszalépés a közbeszerzéstől 
 
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza. A Kbt. 115. § (3) 
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell 
hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban 
kell tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 
megküldte.  
 
Az ajánlattételi határidő leteltét követően az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat elbírálni, ha bizonyítani 
tudja, hogy az ajánlattételi határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem 
látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a 
szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. Ezekben az esetekben az 
ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania. 
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Az ajánlatkérő az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha az ajánlattételi felhívásban felhívta a 
gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, 
bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés). 
 
Az eljárás egyéb okból történő eredménytelenné nyilvánítására a Kbt. 75. §, az eljárás eredményének 
megküldését követően a szerződéskötési kötelezettségre a Kbt. 131. § (9) bekezdése alkalmazandó. 
 
Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. 
 
4. Ajánlati kötöttség 
 
Az ajánlati kötöttség időtartama jelen eljárásban: 60. nap.  
 
Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az 
eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az 
ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség 
kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 
hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell 
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az 
ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további 
részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 
 
A nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot 
tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők 
részére történt megküldése napjától számított harminc - építési beruházás esetén hatvan - nappal 
meghosszabbodik. 
 
5. Kizáró okok 
 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglaltak értelmében az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki 
 
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy 
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a 
Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság 
által jogerősen megállapított időtartam végéig; 
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis 
nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az 
érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében 
sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának 
megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben 
meghozott határozata jogszerűnek mondta ki; 
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő 
adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 
közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az 
alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási 
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság 
fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó 
döntését, és 
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ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az 
adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az 
általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem 
felel meg; 
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni 
az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely 
jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy 
koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem 
került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban 
vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek 
tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való 
előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon 
orvosolni; 
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött 
szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság 
véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén 
a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította. 
 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, aki részéről a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró ok az eljárás során következett be. 
 
A kizáró okok igazolási módja: 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevőnek 
ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) 
pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 
ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk 
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása 
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alvállalkozó 
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban 
az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével 
összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni vagy azok az ajánlattételkor még nem ismertek. 
 



14 
 

A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 
tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, 
ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az 
ajánlattevőnek és a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló 
elektronikus nyilvántartásokból is. 
 
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma 
valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön 
nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) 
bekezdéseiben részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre, valamint a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltakra. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKRr. 12. 
§-ának (2) bekezdése alapján is történhet. 

 
6. Tájékoztatás 
 
A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek nevét, 
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, 
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: 
 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 
 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya 
A területileg illetékes szerv a www.ommf.hu internetes oldal, elérhetőség/Munkavédelmi felügyelőségek 
menüpont alatt található. 
Székhely: 1036 Budapest, Váradi u. 15. 
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 520. 
Tel.: +36-1- 216-2901, +36-1- 323-3600 
Fax: +36-1- 323-3602  
Honlap: www.ommf.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Bp, Columbus u.17-23.  
Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95. 
Tel.: +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
Honlap: www.mbfh.hu 
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Tel.: +36-1-428-5100 (kék szám:+36-40-42-42-42) 
Fax: +36-1-428-5382 
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A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen található. 
 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
Tel.: +36-1-795-2975 (zöldszám: +36-80-203-939) 
Fax: +36-1-795-0760 
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 
EBH Hatósági és Jogi Főosztály 
Előzetes telefonos bejelentkezés: +36-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00 
Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu 
 
Agrárminisztérium (környezetvédelmi kérdésekben) 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.  
Tel.: +36-1-795-2000 
Fax: +36-1-795-0200 
E-mail: info@fm.gov.hu 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma (szociális és munkajogi kérdésekben) 
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 
Tel.: +36-1-795-1200  
E-mail: info@emmi.gov.hu 

 
Igazságügyi Minisztérium (munkajogi kérdésekben) 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. 
Telefon: 06-1-795-1000  
E-mail: lakossag@im.gov.hu 

 
7. Késedelmes ajánlatok 
 
Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amelyet az általa meghatározott ajánlattételi határidőt követően 
nyújtanak be, érvénytelennek nyilvánít. 
 
A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleértve az 
elkésett - ajánlattevőnek meg kell küldeni (Kbt. 68. § (6) bekezdés). 
 
8. Az ajánlatok felbontása 

 
Az EKRr. 15.§ (2)-(7) bekezdéseiben foglalt jogszabályi rendelkezések értelmében az ajánlatokat vagy 
részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 
 
Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának 
időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 
 
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a 
bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé 
válnak. 
 
Az elektronikusan benyújtott ajánlat vagy részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése 
szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, 
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ahogyan azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek – az ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők részére elérhetővé teszi. 
 
Részben elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat bontását a (4) bekezdésben foglaltak 
szerint az EKR végzi, az ajánlatkérő azonban ebben az esetben köteles a részvételi jelentkezés és az 
ajánlat EKR-en kívül beérkező részeit – külön bontás tartása nélkül – a megfelelő ajánlathoz társítani és azt 
dokumentálni. Fizikai modell benyújtása esetén azt fénykép vagy jegyzőkönyv készítésével és annak az 
EKR-be az eljárás iratai közötti feltöltésével kell az ajánlatkérőnek dokumentálnia. 
 
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az ajánlatkérő feltüntetheti az EKR által biztosított 
jegyzőkönyvben a fedezet összegét, amennyiben azt a bontást megelőzően az EKR-ben rögzítette. 
 
9. Az ajánlatok részletes átvizsgálása és bírálata 
 
Az ajánlatok felbontását követően az ajánlatkérő által megbízott személyek elvégzik az ajánlatok részletes 
átvizsgálását, a benyújtott dokumentumok tételes alaki és tartalmi ellenőrzését. Az ajánlatok tételes 
átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő 
kizárására okot adó körülmények. 
 
Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles 
a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat 
megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal egyidejűleg - a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendeletben részletezettek szerint - ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus 
nyilvántartásokból is. 
 
A Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési 
szempontok szerint értékeli. 
 
Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - a Kbt. 71. § (2) bekezdés 
szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat 
olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 
 
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő 
hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő 
az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre 
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívásban feltüntette, hogy 
ilyen esetben nem - vagy csak az általa meghatározott korlátozással - rendel el újabb hiánypótlást. A 
korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. 
 
Az ajánlatkérő kizárólag az Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást 
kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges. 
 
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: 
a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége 
végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak 
olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá 
átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
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értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja. 

 
A Kbt. 71. § (9) bekezdés alapján a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő 
által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a Kbt. 71. § (4) bekezdésben foglalt 
esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns 
körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás 
során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül 
bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti 
figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az 
értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 
értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a 
szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül 
felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a 
felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a 
felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi figyelembe, amelyet 
a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen 
megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően 
haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan 
csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az 
értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni. 
 
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, 
valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak 
javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a 
közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja 
az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ha a 
számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az 
ajánlat érvénytelen. 
 
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, 
valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban 
értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony 
összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely 
önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. 
 
A Kbt. 72. § (1)-(6) bekezdésben foglalt eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, ha az 
ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. Ebben az esetben 
az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, 
hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető. 
 
10. Az ajánlat érvénytelensége 
 
Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 73. § (1) bekezdésének a)-f) pontjaira, (2) bekezdésére, valamint a (6) 
bekezdés (a)-(c) pontjaira való hivatkozással kerül megállapításra, az ajánlattevő eljárásból való kizárásáról 
ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1)-(2) bekezdései szerint dönt. 
 
A Kbt. 73. § (1) bekezdés alapján érvénytelen az ajánlat, ha: 
 
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 
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c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt 
kizárásra került; 
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, 
vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt 
formai követelményeit; 
f) az ajánlattevő 
fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az 
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 
 
A Kbt. 73. § (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony 
ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. 
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha 
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 
b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben 
bocsátotta rendelkezésre; 
c) az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó 
árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen 
összeget meghaladja. 
 
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
 
A Kbt. 74. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 
a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés], 
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti 
elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés]. 
 
A Kbt. 79. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő írásban tájékoztatja az ajánlattevőt ajánlatának, 
érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, 
az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 
 
11. Az értékelés szempontja, az ajánlatok értékelése és összehasonlítása 
 
A Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő minden ajánlati 
rész esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti - a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, az 
árat is magában foglaló - értékelési szempontok alapján értékeli. 
 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
határa 0 pont, felső határa 10 pont. Az ajánlatok értékelése során alkalmazott módszerek részletes 
ismertetése: 
 
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 
 
Az ajánlatok értékelése az 1. értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által 
kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 
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szóló - útmutató [KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.] 1. sz. mellékletének A.1.b) pontjának ba) 
alpontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás relatív értékelési módszerével történik, amelynek 
értelmében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 
pontszámokat kettő tizedesjegy pontossággal, a kerekítés szabályai szerint, az alábbi képlet alapján: 
 
P=(Alegjobb/Avizsgált)(Pmax -Pmin) + Pmin 
 
ahol: 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolás kérése keretében arra vonatkozóan is tájékoztatást kér, hogy 
az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő az ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal számolt, és 
a rezsióradíj kiszámításakor egyes - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint az építőipari minimális rezsióradíj elemeit képező - költségeket milyen 
összeggel és módon vett figyelembe. Ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb, mint az 
Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében 
megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértéke, az ajánlatkérő különös figyelemmel vizsgálja a Kbt. 
72. § (4) bekezdése szerinti körülmények fennállását. 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésében 
foglalt jogszabályi előírások értelmében a kivitelezési szerződés megkötésekor az aránytalanul alacsony ár 
vizsgálata során az építésügyért felelős miniszter által működtetett honlapon található elektronikus 
költségvetési kiírási programban meghatározott élőmunka szükségleti normatívákat irányadónak lehet 
tekinteni. 
 
2. A teljesítésben részt vevő MV-É jogosultságú szakember részvétele magasépítési munkák felelős 
műszaki vezetésében (db, max. 3 db) 
 
Az ajánlatok értékelése a 2. értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által 
kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 
szóló - útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú mellékletének A.1.b pontjának 
bb) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési módszerével történik, amelynek 
értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb. 

 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a 
pontszámokat kettő tizedesjegy pontossággal, a kerekítés szabályai szerint, az alábbi képlet alapján: 

 
P = (Avizsgált / Alegjobb) * (Pmax - Pmin) + Pmin 

 
ahol: 
Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Alegjobb a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme 
Pmax a pontskála felső határa (10 pont) 
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Pmin a pontskála alsó határa (0 pont) 
P a vizsgált ajánlati elem adott résszempontra vonatkozó pontszáma 

 
A 2. értékelési részszempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő 3 db tapasztalatban 
rögzíti az ajánlati érték legkedvezőbb szintjét, így ezen megajánlásra és az ennél kedvezőbb 
megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, egyúttal 
ajánlatkérő a pontszámok kiosztásánál is a maximális értékkel (3 db tapasztalattal) számol, ezen maximális 
értéket veszi alapul az arányosítás során. A megajánlható legkedvezőtlenebb érték: „0” db tapasztalat. 

 
Ajánlatkérő 1 db szerződés teljesítésében való részvételt tekint 1 db tapasztalatnak. 

 
A 2. értékelési részszempont kapcsán bemutatott szakember köteles a szerződés teljesítésében részt 
venni! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy - függetlenül attól, hogy az értékelés körében bemutatásra 
került-e - nyertes ajánlattevő kötelezettsége valamennyi szakági- felelős műszaki vezető biztosítása a 
teljesítéshez, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok előírják. 
 
3. Jótállás időtartama (hónap, min. 24 - max. 38 hónap): 
 
Az ajánlatok értékelése a 3. számú értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 
által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.] 1. sz. mellékletének A.1.b) 
pontjának bb) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési módszerével történik, 
amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.  
Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a 
pontszámokat az alábbi képlet segítségével, kettő tizedes jegy pontossággal, a kerekítés szabályai szerint. 
 
(P-Pmin)/(Pmax -Pmin)=Avizsgált/Alegjobb 
 
azaz 
 
P = (Avizsgált / Alegjobb) * (Pmax - Pmin) + Pmin 
 
ahol: 
Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Alegjobb a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme 
Pmax a pontskála felső határa (10 pont) 
Pmin a pontskála alsó határa (0 pont) 
P a vizsgált ajánlati elem adott résszempontra vonatkozó pontszáma 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján 38 hónapban rögzíti az ajánlati érték legkedvezőbb szintjét, 
így ezen megajánlásra és az ennél kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső 
határával azonos számú pontot, azaz 10 pontot ad, egyúttal ajánlatkérő a pontszámok kiosztásánál is a 
maximális értékkel (38 hónappal) számol, ezen maximális értéket veszi alapul az arányosítás során a 3. 
számú értékelési részszempont esetében. A megajánlható legkedvezőtlenebb érték: 24 hónap. Ajánlatkérő 
a 36 hónapnál kedvezőtlenebb (alacsonyabb) megajánlást tartalmazó ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. 
 
Az egyes részszempontokra adott pontszámok az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal 
felszorzásra, majd a súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Ez adja az ajánlat 
összpontszámát. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (5) bekezdése alapján előírja, hogy amennyiben több ajánlat ér el 
azonos legmagasabb összpontszámot, akkor az eljárás nyertese az az ajánlat, amely az 1. számú 
értékelési részszempontra, ezek azonossága esetén pedig az 2. számú értékelési részszempontra nagyobb 



21 
 

értékelési pontszámot kapott. Amennyiben az előbbiek alapján a nyertes ajánlat nem választható ki, akkor 
arról ajánlatkérő közjegyző jelenlétében megtartott, az azonos legmagasabb összpontszámot elérő 
ajánlatok közötti sorsolással dönt. 

 
12. Az eljárás eredménye 
 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és 
ajánlata érvényes. 
 
A Kbt. 75. § (1) bekezdése értelmében eredménytelen az eljárás, ha 

a) nem nyújtottak be ajánlatot; 
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be; 
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen 

ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát. 
 
A Kbt. 75. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha 
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a 
szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]; 
b) a - Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege 
nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel; 
c) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve érdekeit súlyosan sértő 
cselekményt követ el; 
d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új 
közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az 
ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást 
lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége 
helyreállítható; 
e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több 
szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben 
legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a 
részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést; 
f) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba épített 
ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás 
szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani. 
 
A Kbt. 75. § (3) bekezdése értelmében, ha a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt eredménytelenségi 
eset oka a teljesítéshez eredetileg rendelkezésre álló anyagi fedezet egészben vagy részben történő 
elvonása, az ajánlatkérő köteles tájékoztatást adni a rendelkezésre állt anyagi fedezet összegéről, valamint 
arról, hogy az mely szervezet döntésével, mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra. 
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban köteles megadni, hogy alkalmazza-e az adott 
eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját. A közbeszerzésekért felelős miniszter az ajánlattételi, illetve 
részvételi határidő lejártát megelőzően előírhatja a 195. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők 
számára, valamint a támogatásban részesülő, a közbeszerzésekért felelős miniszter által jogszabály 
alapján ellenőrzött beszerzés vonatkozásában bármely ajánlatkérő számára a 75. § (2) bekezdés e) 
pontjának kötelező alkalmazását oly módon, hogy megfelelő időtartam álljon az ajánlatkérő rendelkezésére 
a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Az EKRr 20.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § 
(2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, 
amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 
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13. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről és a döntés közzététele 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól 
eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló 
döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - Kbt. 75. § (4) 
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatkérő nem 
végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem élhet a hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás indításának lehetőségével a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint. 
 
Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az 
eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az 
ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség 
kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 
hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell 
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az 
ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további 
részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 
 
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás 
eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági 
szereplő kizárásáról. valamint ezek részletes indokáról. az erről hozott döntést követően a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint 
írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának 
befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő 
részére egyidejűleg az EKR-ben történő megküldéssel teljesíti vagy ha az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) 
pontjában foglalt okból nem elektronikusan történik az ajánlattétel, akkor telefaxon vagy elektronikus úton 
történő megküldéssel. 
 
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére az eljárás eredményének megküldését 
követően köteles külön tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz 
viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes 
ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is. 
 
A Kbt. 37. § (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében az (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatót az ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötést, ennek hiányában az eljárás 
eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [131. § (9) bekezdés] 
szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül köteles megküldeni közzétételre. A közbeszerzési 
eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le. 
 
14. A szerződés megkötése 
 
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén 
a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, 
szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. 
 
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles 
megkötni. Ha e törvény másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli 
összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat 
érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - 
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megküldése napját követő tíz napos (a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás esetében 5 napos) 
időtartam lejártáig. 
 
Ha jogorvoslati kérelmet [148. § (2) bekezdés] vagy kezdeményezést [152. §] nyújtanak be, a szerződést - a 
Kbt. 131. § (3) bekezdés szerinti esetben a jogorvoslati eljárással érintett részre vonatkozó szerződést - az 
ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem 
lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [156. § (4) 
bekezdés]. Ha időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele 
szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja. 
 
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés 
megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (5) bekezdésben 
meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati 
kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, 
ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy 
teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy 
felmondásnak lenne helye. 

 
15. Az eljárás nyertesének visszalépése 
 
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - 
az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt 
az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

 
IV. Közbeszerzési műszaki leírás 

 
Jelen közbeszerzési eljárás közbeszerzési műszaki leírását mindkét rész vonatkozásában a dokumentáció 
mellékletét képező 

 árazatlan költségvetések 
 tervek 
 műszaki leírás 

tartalmazzák. 
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V.  
Adatkezelési tájékoztató 

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

a „Vállalkozási szerződés lakások felújítására az „Esély Otthon Kisvárdán” című és EFOP-1.2.11-16-
2017-00026 azonosítószámú projekt keretében” 

 
tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési/beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan 

 
A kapcsolódó közbeszerzési/beszerzési eljárás tekintetében az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és 
Tanácsadó Kft., mint adatfeldolgozó jár el, adatkezelőnek Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, 
Szent László u. 7-11.) ajánlatkérő minősül. 
 

I. Adatkezelés helye: 
 

Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.) 
 

II. Adatkezelő képviselője és elérhetősége: 
 

Leleszi Tibor polgármester 
Telefon: +36 45500700 

 
III. Adatfeldolgozás helye: 

 
IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. 
1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lh. III. emelet 1. ajtó 

 
IV. Adatfeldolgozó képviselője és elérhetősége: 

 
Nagy László ügyvezető 
Telefon: +36 12053512 

 
V. Az adatkezelés forrása és jogalapja: 

 
az Európa Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú 
rendelet GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

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

anyja neve, sz.ig. szám, telefonszám, bankszámlaszám, számlavezető bank neve; 
alkalmasság/értékelés körében bemutatott szakember neve, címe és elérhetőségei, szakember 
végzettségével kapcsolatos információk (így különösen végzettsége, végzettség 
megszerzésének dátuma, végzettségét igazoló dokumentum azonosító száma). 

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

létrehozatala, kapcsolattartás, szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, jogszabályban 
meghatározott iratmegőrzési kötelezettség teljesítése. 

 
VIII. Adatkezelés időtartama: 

 



25 
 

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett iratok 
tekintetében a közbeszerzési eljárás lezárulásától (a szerződés teljesítésével kapcsolatos 
iratok tekintetében a szerződés teljesítésétől) számított legalább öt év. 

 
Amennyiben a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, annak - közigazgatási 
per esetén a közigazgatási per - jogerős befejezésétől számított öt év. 

 
Támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárás esetében az adott támogatás folyósítására 
és felhasználására vonatkozó külön jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettség 
időtartama, de legalább öt év. 

 
IX. Adatkezelés jogalapja: 

 
Adat kategória Adat forrása Adatkezelés 

célja 
Adatkezelés 

jogalapja 
Adatkezelés 
időtartama 

titulus Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

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

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

név Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

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

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

e-mai cím (privát) Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

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

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

e-mail cím 
(hivatali) 

Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

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

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

lakcím Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

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

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

születési hely, 
idő 

Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

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

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

anyja neve Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

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

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

sz.ig. szám Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

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

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

telefonszám Az Érintett adja 
meg. 

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

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

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

bankszámlaszám Az Érintett adja 
meg.  

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

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

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

számlavezető 
bank neve 

Az Érintett adja 
meg.  

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

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

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 

szakember 
végzettségével 
kapcsolatos 

Az Érintett adja 
meg.  

Jelen tájékoztató 
VII. pontja 
szerint. 

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

Jelen tájékoztató 
VIII. pontja 
szerint. 
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adatok a VI. 
pontban 
részletezettek 
szerint 

 
X. Érintett jogai: 

GDPR 15-19. cikk rendelkezései szerint. (1. személyes adatokhoz való hozzáférés1 (GDPR 15. 
cikk), 2. személyes adatok helyesbítése2 (GDPR 16. cikk), 3. személyes adatok törlése3 (GDPR 
17. cikk) és 4. személyes adatok kezelésének korlátozása4 (GDPR 18. cikk) 
adathordozhatósághoz való jog5 (GDPR 20. cikk), tiltakozáshoz való jog6 (GDPR 21.cikk).) 

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

harmadik országba nem továbbítja. 
 

XII. Az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatkezelései tevékenységek során 
automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás nem történik. 

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

dokumentumaiban előírt esetben a jelen tájékoztató rendelkezései körében meghatározott Adat 
kategóriába eső adatszolgáltatás a kapcsolódó közbeszerzési eljárásban érvényes részvételi 

                                                 
1 Érintett hozzáférést kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e amennyiben igen milyen 
adatok mi célból, mennyi ideig történő kezeléséről van szól. Kinek kerülnek továbbításra ezen az adatok? Érintettnek milyen jogai 
és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban? Érintett adatainak forrása? Automatizált döntés meghozatalára sor kerül az 
Érintettre vonatkozóan az Érintett adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát 
(módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár. Ha 
azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti 
annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését. Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól. (A 
további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.) 
2 Érintett kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát. 
3 Érintett kérheti, hogy töröljük a személyes adatait amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, 
amelyből azokat kezeltük; A pusztán az Érintett hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén; Ha megállapításra kerül, 
hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük; Uniós vagy hazai jogszabály előírja; A személyes adatokat nem törölhetjük, 
amennyiben azokra szükség van: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a 
személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, 
illetve közérdekből; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján  közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 
kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné 
ezt az adatkezelést; vagy  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
4 Érintett kérheti, az adatkezelés korlátozását az alábbiak teljesülése esetében: vitatja a személyes adatok pontosságát, ez 
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát ; Az 
adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; Már 
nincs szükség a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez; Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival 
szemben. 
5 Érintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az 
Érintett hozzájárulásán, vagy Érintettel, vagy az Érintett érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik. Az 
említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy az 
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges Nem 
sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
6 A fenti esetekben a személyes adatokat törésre kerülnek, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Érintett akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése 
ellen, ha: Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ideértve a profilalkotást is); Ebben az esetben a 
személyes adatokat törésre kerülnek. A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 
célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat törlésre kerülnek kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett 
feladat végrehajtása érdekében van szükség. 
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jelentkezés/ajánlat benyújtásának feltétele, melyek elmaradása az ajánlat/részvételi jelentkezés 
érvénytelenségét eredményezheti. 

 
XIV. Címzettek köre: Közbeszerzési Döntőbizottság, illetőleg Közbeszerzési Döntőbizottság 

határozata elleni jogorvoslat esetében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság 
(adott esetben), Miniszterelnökség és a Kbt. 152. § (1) bekezdése szerinti szervek (adott 
esetben), támogatás esetén a támogatások ellenőrzésére jogszabályban feljogosított 
szervezet/ek (adott esetben), ajánlattevők a Kbt.-ben meghatározott esetekben (pl. 
iratbetekintés esetén). Egyebekben felhívjuk Érintett figyelmét, hogy a Kbt.-ben meghatározott 
dokumentumok köre, az ott meghatározott adattartalommal és szabályok szerint közzétételre 
kerülnek az ezen célt szolgáló elektronikus felületeken. 

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

van a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához. A felügyeleti hatóság neve és 
elérhetősége: 

 
Név:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely:   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím:  1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon:   +36 13911400 
Fax:   +36 13911410 
E-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap:   http://www.naih.hu 

 
XVI. Bírósági jogérvényesítés 

 
Az Érintett a jogainak megsértése esetén a Törvényszékhez fordulhat. A bíróság az ügyben 
soron kívül jár el. A pert az Érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy szokásos 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

 
XVII. Nyomatékosan felhívjuk az Érintett figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban, 

különösen az eljárást megindító felhívásban, dokumentációban és jogszabályban 
meghatározott információkon kívül egyéb adatot az ajánlatában ne nyújtson be.  Amennyiben 
Ajánlattevő mégis benyújt egyéb, jelen tájékoztatóban fel nem sorolt személyes adatnak7 
minősülő információkat, úgy ezen benyújtott adatokat is Adatkezelő a jelen tájékoztatásban 
rögzített módon és ideig tárolja figyelemmel a Kbt. vonatkozó és ezen esetben is alkalmazandó 
rendelkezéseire. Az adatkezelés jogalapja ezen adatok tekintetében is a GDPR 6. cikk (1) bek. 
c) pontja, figyelemmel arra, hogy az iratok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség ezen 
adatok tekintetében is változatlan formában terheli Adatkezelőt. 

 
XVIII. Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei (adott esetben) 

 
  

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

 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
 
 

Amely létrejött egyrészről 
 
Kisvárda Város Önkormányzata 
Székhely:     4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11. 
Képviseli:     Leleszi Tibor, polgármester 
Törzskönyvi azonosító szám:   731784 
Adószám:     15731780-2-15 
Számlavezető pénzügyi intézmény: Magyar Államkincstár 
Bankszámlaszám:    10044001-00339681-00000055 
 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), valamint a 
 
………………………………………… 
Székhely:     ……………………..…….. 
Képviseli:     ……………………………. 
Cégjegyzékszám:    ……………………..…….. 
Adószám:     ……………………………. 
Számlavezető pénzügyi intézmény: ……………………………. 
Bankszámlaszám:    ……………………….…… 
 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a 
mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
PREAMBULUM 
 
Felek megállapítják, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés lakások 
felújítására az „Esély Otthon Kisvárdán” című és EFOP-1.2.11-16-2017-00026 azonosítószámú projekt 
keretében” tárgyban építési beruházás megvalósítására vonatkozóan. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett. 
Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő 
ajánlattételi felhívása és közbeszerzési dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő 
ajánlata szerint kötik meg. 
 
1. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a lakás felújítási munkák ellátását az EFOP-1.2.11-16-

2017-00026 azonosítószámú projekt keretében, a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek 
megfelelően. 

 
1.2. Az építési munkaterület pontos körülírása: 4600 Kisvárda, Szent László u. 14. szám alatti, 2540/1 

hrsz.-ú társasház alábbi hrsz.-ú lakásai: 2540/1/A/1, 2540/1/A/2, 2540/1/A/3, 2540/1/A/4, 2540/1/A/5, 
2540/1/A/6, 2540/1/A/7, 2540/1/B/1 és a 4600 Kisvárda, Szent László u. 16. szám alatti, 2539/1 hrsz.-ú 
társasház alábbi hrsz.-ú lakásai: 2539/1/A/1, 2539/1/A/2, 2539/1/A/3, 2539/1/A/4, 2539/1/A/5, 
2539/1/A/6, 2539/1/A/7, 2539/1/A/8. 
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2. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
 
2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ajánlattételi felhívása, közbeszerzési 

dokumentációja, a dokumentáció részét képező tervdokumentáció, tételes költségvetési kiírás, az 
ajánlattételi szakaszban a Megrendelő által adott esetleges kiegészítő tájékoztatások és a Vállalkozó, 
mint nyertes ajánlattevő ajánlata alapján elkészíti, teljes körűen megvalósítja az építési beruházást, 
biztosít valamennyi anyagot, eszközt, berendezést, felszerelést, munkát, amelyek szükségesek az 
építési beruházás megvalósításához. 

 
2.2. Megrendelő a teljesítéshez szükséges műszaki dokumentációt a közbeszerzési eljárás során a 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta, Vállalkozó az építési beruházás helyszínét a szerződéskötést 
megelőzően megtekintette, azt Vállalkozó a kivitelezőtől elvárható gondossággal ellenőrizte és az 
építési beruházás megvalósítására alkalmasnak találta. Megrendelő rögzíti, hogy a jelen vállalkozási 
szerződés tárgyát képező építési beruházás nem hatósági engedélyköteles.  

 
2.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben az építési beruházás megvalósításának alapját képező egyes 

dokumentumokban vagy azok között ellentmondások mutatkoznának, akkor mindig az a dokumentum 
az irányadó, amely a legátfogóbb és minőségileg a legmagasabb értékű teljesítést eredményezi, a 
projektcélok és indikátorok elérésére leginkább alkalmas. 

 
2.4. A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely az építési 

beruházás komplett, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához 
szükséges. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan építési, bontási, 
átalakítási, terület-előkészítési munkát, melyek szükségesek a vonatkozó jogszabályi és hatósági 
előírásoknak, terveknek, szabványoknak való megfeleléshez és az azokban előírt feltételek 
alkalmazásához. 

 
2.5. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés műszaki tartalmát a jelen szerződésnek megfelelően, az abban 

szabályozottak, valamint a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, magyar és Európai Uniós 
előírások és szabványok szerint műszakilag és minőségileg kifogástalanul, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban, a teljesítési határidőre kivitelezni.  

 
2.6. Amennyiben Vállalkozó nem a 2.5. pont szerinti minőségben teljesít, a Megrendelő jogosult az adott 

munkát, munkarészt a Vállalkozóval kijavíttatni, amelyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni. 
 
2.7. Vállalkozónak a szerződés teljesítése során a tőle elvárható szakértelemmel kell végeznie munkáját és 

rendelkeznie kell a jogszabályok által előírt, illetve a teljesítéshez szükséges szakemberekkel. 
 
2.8. Vállalkozó a teljesítéséhez kizárólag a mindenkor hatályos szabványoknak megfelelő, alkalmas és 

kifogástalan anyagot, terméket, berendezést használhat fel, illetőleg építhet be. 
 
2.9. Amennyiben a szerződésben foglaltak a műszaki leírásban vagy a Vállalkozó nyertes ajánlatában 

meghatározott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesíthetők, Vállalkozó más anyagot, 
terméket, berendezést csak a Megrendelő előzetes jóváhagyásával használhat fel, illetőleg építhet be.  

 
2.10. Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, 

eszközök, gépek felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, tanúsítványok 
beszerzéséről, esetleges honosításáról. 

 
2.11. A vizsgálati bizonyítványok, megfelelőségi igazolások költségei a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó 
         viseli a próbák és átvételek próbavételi és vizsgálati költségeit. 
 



30 
 

2.12. A Vállalkozó feladata: 
 a munkaterület átvétele a Megrendelőtől, 
 a munkakezdés pontos időpontjáról, időszakairól a Megrendelővel való folyamatos 

egyeztetés, 
 az elektronikus építési naplóval kapcsolatos, a kivitelező Vállalkozót terhelő 

kötelezettségek ellátása (a 191/2009. (XI. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal), 
 a munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségéről és fajtájáról 

folyamatos nyilvántartás vezetése az építési naplóban a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint, 

 az alkalmazandó anyagok műszaki megfelelőségi (pl.: ÉME, stb.) engedélyeit, illetve 
teljesítmény nyilatkozatait az átadási dokumentációhoz és az e-naplóhoz csatolni kell 

 a kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállítása, 

 a megközelítési útvonalak, deponálóhelyek, felvonulási területek, használható gépeszközök 
egyeztetése, jóváhagyatása a Megrendelővel a munkálatok megkezdése előtt, 

 a munkavégzés időszaka alatt az aktuális munkaterület pontos lehatárolásának elvégzése, 
terepi jelzéssel való, jól látható módon történő megjelölése a munka tárgyát nem képező 
ingatlanok, ingatlanrészek elkerülése érdekében, valamint munkaidőn belüli, és kívüli 
időszakban is őrzése, 

 annak biztosítása, hogy a Vállalkozó részéről építési munkaterületen csak olyan személyek 
tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal 
rendelkeznek, és részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában, 

 a bontás során leszerelésre kerülő beépített eszközöket egyeztetett módon lehet 
elszállítani. Az újrahasznosítható eszközökre Megrendelő igényt tart. 

 a munkavégzés során az eltakarásra kerülő szerkezetekről fotódokumentációt kell 
készíteni, 

 a kivitelezés ideje alatt az épületben igénybevett valamennyi területet, illetve helyiséget 
(beleértve azok berendezéseit, tartozékait is) védeni kell. Kár okozása esetén a kivitelezés 
befejezési határidejére az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítást el kell végezni, 

 a munkálatok elvégzése után, de még a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt 
valamennyi igénybevett munkaterület piperetakarítása, 

 a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek 
kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványok 
rendelkezésre bocsátása, 

 a munkák befejezésekor a munkaterület átadása a Megrendelőnek, 
 a munkák befejeztével a munkaterületről való levonulás végrehajtása, 
 Megrendelő kérésére a kivitelezéshez kapcsolódó adatszolgáltatás teljesítése. 

 
2.13. A munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az elektronikus építési naplót és abban az 

átadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni kell. 
 
2.14. Vállalkozó a kivitelezést a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során előírt feltételek, illetőleg 

a Megrendelő utasításainak maradéktalan betartásával, a munkaterületen kívüli területek 
maradandó károsítása nélkül köteles végezni. 

 
2.15. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a kitűzött kezdési időpontban elkezdeni, biztosítva a 

munkák elvégzéséhez szükséges létszám, eszköz, anyag rendelkezésre állását. A munka 
megkezdését követően a munkavégzésnek - a 2.16 pontban rögzített körülmények 
jegyzőkönyvben rögzített, Megrendelő által is elfogadott fennállásán kívül - folyamatosnak kell 
lennie.  
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2.16 Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan rajta kívülálló 
feltételekkel, külső közreható körülményekkel találkozik, amelyek akadályozzák a határidő szerinti 
teljesítést, így különösen az időjárási körülmények vagy hatóságok késlekedése a munkaterület 
átadását vagy valamely munkafázis vagy munkarész megkezdését vagy elvégzését nem teszik 
lehetővé, a Megrendelőt írásban azonnal értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható 
időtartamáról. Ezen körülmények megrendelő általi elfogadása esetén Vállalkozó a késedelemért 
nem felelős. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlése esetén annak minden 
következményét a Vállalkozó viseli. A munka megkezdését köteles bejelenteni a területileg 
illetékes hatóságnál, amennyiben azt a jogszabály előírja. 

 
2.17. A Vállalkozó köteles saját költségén beszerezni mindazon engedélyt, jóváhagyást és/vagy 

jogosítványt az illetékes hatóságoktól, szervektől, közüzemi szolgáltatóktól, amelyek szükségesek 
a jelen szerződés tárgyát képező építési beruházás teljesítéséhez, valamint a használatbavételi 
eljáráshoz és üzemeltetéshez szükséges valamennyi dokumentáció, dokumentum beszerzése, az 
átadási dokumentáció két példányának elkészítése a megvalósulási tervekkel együtt. Az 
esetleges engedélymódosítások kapcsán Vállalkozó köteles a Megrendelővel együttműködni. 

 
2.18. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez szükséges, az általa végzett kivitelezési 

tevékenységhez kapcsolódó, esetlegesen még rendelkezésre nem álló hatósági engedélyek 
beszerzésére és az illetékes hatóságok, szervek felé a bejelentési kötelezettségei teljesítésére. 

 
2.19. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy 

biztosítsa a munka határidőre történő befejezését. 
 
2.20. A kivitelezéshez szükséges ideiglenes energiaellátás (víz, villany) biztosítása a Vállalkozó 

feladata és költsége. 

 
2.21. A munkaterület átadása után a Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a 

munkaterületen mindenkor betartásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz-, 
vagyon-, baleset- és munkavédelmi előírások. 

 
2.22. Ha közterület igénybevételére van szükség, az ehhez szükséges engedélyt a Vállalkozó köteles 

beszerezni és viselni a közterület használatának díját. 
 
2.23. Megrendelő és a Vállalkozó a vállalkozási szerződés megkötésétől számított 10 napon belül 

közösen megállapodnak a munkaterület átadásának időpontjában. 
 
2.24. A munkaterületen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles 

gondoskodni. 
 
2.25. Vállalkozó köteles megtenni minden ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és a 

megközelítési útvonalain, továbbá biztosítania kell, hogy személyek, közvagyon vagy egyebek 
sérülését, károkozását Vállalkozónak felróható okból bekövetkező légszennyezés, zaj, vagy 
egyéb ne eredményezze. A Vállalkozó szükség szerint köteles beszerezni az illetékes 
környezetvédelmi hatóságtól a munka végzéséhez kötött engedélyeket. (munkaidőben 
megengedett zajkibocsátási határértékek, veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó 
engedélyek, stb.). Vállalkozó a munkavégzést úgy szervezi, úgy alakítja ki a felvonulási területet, 
hogy a mindennapi tevékenység során a lehető legkisebb fennakadást okozza, valamint az építési 
munkaterület elkerítése során fokozott figyelemmel van a megfelelő munkaterület lehatárolást 
biztosító kerítés építésére. 
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2.26. Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a teljes 
kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni. 

 
2.27. Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik a teljesítés helyszínén található vagyontárgyakért. 

Vállalkozó az általa okozott károkat köteles megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani. 
 
2.28. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján rendelkezik minimálisan a 
műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe 
vevő - lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú legalább 15 000 000 HUF/káresemény mértékű 
olyan építés- és szerelési (C.A.R. típusú vagy azzal egyenértékű), a jelen vállalkozási 
szerződésben meghatározott teljesítési helyszínre kötött vagy arra kiterjesztett 
felelősségbiztosítással, amely kellő fedezetet nyújt, és kiterjed mindazon károkra, amelynek 
megtérítéséért Vállalkozó a magyar polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik. A 
felelősségbiztosítási kötvény másolati példánya és a biztosítási díj rendezettségéről szóló 
igazolás jelen szerződés mellékletét képezi. 
 

2.29. Vállalkozó köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelően elektronikus építési naplót vezetni. 
Megrendelő vagy a nevében eljáró megbízottja a munka végzését bármikor megtekintheti, és 
ellenőrizheti, hogy a kivitelezés a szerződésnek megfelelően történik-e. 

 
2.30. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy 

nem megfelelően végezte el. 
 
2.31. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az 

elektronikus építési naplóban kötelesek egymással közölni. Vállalkozó köteles a Megrendelő és 
a megbízottja(i) számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, 
felvilágosítást megadni. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy(ek) (szervezet(ek) a 
szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a 
teljesítésben a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 

 
2.32. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), és ezután az ellenőrzés a munka egy 

részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles előzetesen, az eltakarás előtt 
legalább 3 munkanappal a Megrendelőt a beépítésről értesíteni. Ha Megrendelő, illetve 
Megrendelő képviselője az eltakarásról időben nem kapott értesítést, a feltárás miatt felmerült 
költséget a Vállalkozó viseli. 

 
2.33. Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgálat és/vagy ellenőrzés alapján nem 

megfelelő, a Vállalkozó az anyagot vagy a munka megfelelő részét köteles saját költségén 
kijavítani vagy kicserélni, és a vizsgálatot és/vagy ellenőrzést megismételni. 

 
2.34. Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, az építőipari kivitelezés során keletkező 

hulladékok, szemét – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – rendszeres elszállítása, és a 
hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása, továbbá 
az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése. 

 
2.35. A Kbt. 131.§ (2) bekezdése értelmében a szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során 

alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre 
kerültek a megelőző közbeszerzési eljárásban. Ennek megfelelően Felek a Vállalkozó nyertes 
ajánlatában foglaltak szerint rögzítik, hogy az értékelés körében bemutatott, a teljesítésben 
résztvevő MV-É felelős műszaki vezető 
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neve: …………………………………… 
kamarai kódszáma: ………………………. 
a megelőző közbeszerzési eljárásban bemutatott szakmai tapasztalata, mely egyben 
Vállalkozónak, mint nyertes ajánlattevőnek a 2. számú értékelési részszempontra tett 
megajánlása: …… db 
 
Az 1. számú értékelési részszempontra tett megajánlás értékét a jelen szerződés 5.1 pontja, a 3. 
számú értékelési részszempontra tett megajánlás értékét a 6.5. pontja tartalmazza. 
 
Megrendelő kiköti, hogy Vállalkozó kötelezettsége valamennyi szakági - így különösen 
építménygépészeti és épületvillamossági - felelős műszaki vezető biztosítása a teljesítéshez, 
amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok előírják. 

 
2.36. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka 

megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. 
 
2.37. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt 

figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 
 
2.38. A Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez 

jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság 
veszélyeztetésére vezetne. 

 
2.39. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 

 
2.40. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket a Vállalkozónak, illetve az ajánlatában értékelési 

szempontra bemutatott szakember(ek)nek kell teljesítenie. A Vállalkozó teljesítésében a Kbt. 138. 
§ (2) és (3) bekezdésében foglalt alvállalkozók és szakemberek kötelesek közreműködni. A 
Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti 
kizáró okok hatálya alatt.  

 
2.41. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki 

vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, 
csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más 
alvállalkozó, ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval 
együtt felelt meg. 

 
2.42. A teljesítésében közreműködő alvállalkozókkal kapcsolatosan Vállalkozó a Kbt.-ben előírt 

rendelkezések maradéktalan betartásával köteles eljárni. 
 
2.43. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 

volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely 
anélkül nem következett volna be. 
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2.44. Vállalkozó a munka befejezését követően köteles a felvonulási területet az eredeti állapotnak 
megfelelően helyreállítani, és a műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követően Megrendelő 
birtokába bocsátani. 

 
2.45. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel 

rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. Bármely 
olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés 
vagy jogszabályi rendelkezés folytán megváltozna, úgy a jelen szerződés ezen pontja ezzel 
összhangban minden további szükséges lépés, alakszerű szerződésmódosítás nélkül, a Kbt. 
141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles a Megrendelőt. 
Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók, 
Vállalkozó azonban az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék 
szállítására jogosultsággal rendelkezik, amely igazolás egyben a módosulás feltétele is. 

 
3. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 
 
3.1. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet alkalmas állapotban a 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.  
 
3.2. Megrendelő biztosítja az építési beruházás átadás-átvételi eljárásának, az üzembe helyezésének 

és a garanciális vizsgálat lefolytatásának feltételeit. 
 
3.3. A Megrendelő megbízottja vagy az építési műszaki ellenőr a munkák teljes folyamatában elősegíti 

és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések betartását. 
 
3.4. A teljesítésigazolásban csak a beépített anyagok, szerkezetek, készülékek és berendezések 

szerepelhetnek. Tárolási nyilatkozat elfogadása nem lehetséges. 
 
3.5. Megrendelő megbízottja vagy az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a 

szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni. 

 
3.6. Megrendelő megbízottja vagy az építési műszaki ellenőr a munka végzését bármikor 

megtekintheti és ellenőrizheti, hogy a kivitelezés a szerződésnek megfelelően történik-e. 
 
3.7. Megrendelő megbízottja vagy a műszaki ellenőr igényelheti a beépítés előtt 

a) a felhasználásra kerülő anyag mennyiségének megállapítását, 
b) próbatest, illetőleg minta vételét és annak ellenőrzését, illetve  
c) a felhasznált anyagok, termékek, gépek, berendezések minőségi tanúsítványának 

bemutatását pedig igényelni köteles az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.  

 
4. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, TELJESÍTÉS 
 
4.1. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírását követően, a munka megkezdésére vonatkozó jogszabályi 

előírások betartásával köteles a munkavégzést megkezdeni és a munkát végezni. 
 
  4.2    A szerződés teljesítésének időtartama: 180 nap.  

 
 A szerződés teljesítésének időtartama a munka megkezdésének időpontjától a sikeres műszaki 

átadás-átvétellel történő lezárásig tartó időszakra vonatkozik, nem beleértve a jótállás időtartamát. 
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A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának napja, a szerződés 2.23. 
pontjára figyelemmel.   

 
4.3. Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben meghatározott időpontot megelőzően is teljesíteni 

(előteljesítés). 
 
4.4. A M A szerződés teljesítésének időtartama a munka megkezdésének időpontjától a sikeres 

műszaki átadás-átvétellel történő lezárásig tartó időszakra vonatkozik, nem beleértve a jótállás 
időtartamát. A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának napja, a szerződés 
2.23. pontjára figyelemmel.  Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó 8 napos előzetes készre 
jelentése esetén a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás 
során megvizsgálni és vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre 
eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket 
jegyzőkönyvben rögzíteni. 

 
4.5. A műszaki átadás-átvétel feltétele a jelen szerződésben meghatározott munkák maradéktalan 

teljesítése. 
 
4.6. Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv időpontjában veszi át 

mennyiségileg és minőségileg a munkát a Vállalkozótól. Amennyiben az elvégzett munka a 
megszabott paraméterek szerinti építési munkák rendeltetésnek megfelelő kialakítása vagy az 
életbiztonság követelményeinek nem felel meg, a Megrendelő nem veszi át a munkát. 

 
4.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy a jelen vállalkozási szerződés keretében megvalósuló 

munkák a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, magyar és Európai Uniós előírások, 
szabványok, vonatkozó műszaki előírások szerint készülnek el. 

 
4.9. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a vállalkozási szerződésben előírt 

határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött és 30 napon belül befejeződött, kivéve, ha a 
Megrendelő a munkát nem vette át. 

 
5. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 
5.1. A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja ……………………….. Ft + ÁFA, 

azaz ……………………………………… forint + általános forgalmi adó. 
  

Az ellenérték általános forgalmi adó tartalmát a Megrendelő fizeti meg, a kifizetés a 2007. évi 
CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozik (fordított ÁFA fizetés). 
 
Megrendelő valamennyi, a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon 
területi, valamint a felhasználás időtartamára, a felhasználási módra és a felhasználás mértékére 
vonatkozóan is korlátozás nélküli és kizárólagos, harmadik személynek átadható felhasználási 
jogot szerez, megszerzi továbbá azok átdolgozásának jogát is a vállalkozási díj ellenében, nyertes 
ajánlattevő pedig a harmadik személynek átadható, minden tekintetben korlátlan és kizárólagos 
felhasználási jogot Megrendelőre a vállalkozási díj megfizetése ellenében átruházza. A 
felhasználási jog magában foglalja a szerzői jogi védelem alá eső alkotás és azok részletei 
nyilvánosságra hozatala, a többszörözés, az átdolgozás és nyertes ajánlattevő külön 
hozzájárulása és egyéb igénye nélküli átalakításának jogát is. 
 
A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz egyéb költséget, díjat, 
ellenértéket semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 
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Megrendelő a jelen vállalkozási szerződést az „Esély Otthon Kisvárdán” című és EFOP-1.2.11-16-
2017-00026 azonosítószámú projekt számára biztosított vissza nem térítendő európai uniós 
támogatásból, utófinanszírozással kívánja finanszírozni. A támogatás intenzitása: 100,000000 %. 
Megrendelő rögzíti, hogy a projekt esetleges támogatásintenzitás-változása a Kbt. 141.§ (4) 
bekezdés a) pontja alapján a jelen vállalkozási szerződés módosítását nem igényli. 
 

5.2. A Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amely megfelel az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.) foglaltaknak.  

 
5.3. Vállalkozó a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt - általános 

forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő mértékű előleget 
igényelhet. Megrendelő az előleg összegét az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt előírások 
figyelembe vételével legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. 
Vállalkozó az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát 
köteles kibocsátani. Előleg igénylése esetén a folyósított előleg teljes összege a részszámlában 
kerül elszámolásra.  

 
5.4. A teljesítés során az esetleges előlegszámlán kívül - 1 db részszámla és a végszámla állítható ki, 

a következők szerint: 
 a műszaki tartalom legalább 75 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 75 %-

ának megfelelő összegben, 
 a műszaki tartalom 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását 

követően az ellenszolgáltatási összeg 25 %-ának megfelelő összegben. 
  
 A fentiek szerinti számlázási rend a maximálisan kiállítható számlák számát jelenti, Vállalkozó 

nem köteles a részszámlát kiállítani. 
 Az előleg és a részszámla alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés 

általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70 %-ánál. 
 Az adott részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Megrendelő által teljesítésigazolással 

elismert szerződés szerinti teljesítés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 
 Megrendelő az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) 
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével a végszámlát is a fentiek szerinti 
részszámlának tekinti. 

 Az elvégzett munkák százalékos mértékét a Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetésből 
kiindulva a Megrendelő és műszaki ellenőre állapítja meg, az építési napló bejegyzései és a 
helyszínen végzett ellenőrzései alapján. 

  
 Az ellenszolgáltatást Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének Megrendelő 

teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről 
szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla 
alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak 
szerint, a Vállalkozó által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti a számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót 
vesz igénybe, a kifizetés során Megrendelő az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdéseitől eltérően - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-nak vonatkozó előírásai 
szerint teljesíti. A Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltak szerint építési beruházás esetén az 
alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át, az 
alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy 
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milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 
A szerződés és a kifizetés pénzneme a HUF. 

 
5.5. A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár, amely fedezetet 

nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, amelyet jelen szerződés vállalkozó 
kötelezettségeként felsorolt, és amelyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott 
munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. 

 
5.6.  Jelen szerződés, továbbá a Vállalkozó és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, 

valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó 
között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő kifizetésekre a 322/2015 (X.30.) Korm. 
rendelet 32/A.§ (2) bekezdésében és a 32/B.§-ban foglalt rendelkezések az irányadók. 
 

5.7. A számla abban az időpontban tekintendő kiegyenlítettnek, amikor a Megrendelő számlavezető 
bankja a Megrendelő bankszámláját a kifizetésre kerülő vállalkozói díj összegével megterheli. 

 
5.8. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó késedelmi kamat és behajtási költségátalány 

felszámítására jogosult. A késedelmi kamat mértéke – a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire 
figyelemmel – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 
nyolc százalékponttal növelt értéke, a behajtási költségátalány összege 40 eurónak megfelelő 
forintösszeg. Megrendelő a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak 
minősül. 

 A Vállalkozónak felróható okból hibásan vagy késedelmesen kiállított és beérkezett számla 
vonatkozásában a Megrendelőt kamatfizetési kötelezettség nem terheli.  

 
5.9. A kikötött vállalkozói díjon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében 

pótmunka a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt 
munkatétel (munkatöbblet) (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka 
elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a 
Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Vállalkozó 
vonatkozó - a mindenkor érvényben lévő építőipari normajegyzék szerint elkészített és a műszaki 
ellenőr által jóváhagyott - ajánlatának Megrendelő általi elfogadását követően, a Megrendelő 
kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka ajánlatot a Vállalkozónak az 
Összevont Építőipari Normarendszer alapján, költségvetés-készítő programmal kell elkészítenie. 
A pótmunka elszámolására olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. 
előírásainak megfelelő szerződésmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül 
rögzítésre. 

 
6. A SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK 
 
6.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján Vállalkozó kötbért köteles fizetni, ha késedelmesen teljesít, 

vagy ha a teljesítés meghiúsul. 
 

6.2. Amennyiben a szerződés teljesítése - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmet 
szenved, úgy a Vállalkozó a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap 
mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, a késedelembe eséstől a tényleges 
teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig. A késedelembe esést követő 30. nap 
után Megrendelő jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani vagy 
elállni attól, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a Vállalkozótól követelni. A 
késedelmi kötbér kizárólag a véghatáridőre értelmezendő. 
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6.3. Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szerződés teljesítése – olyan 
okból, amelyért a Vállalkozó felelős – meghiúsul, különösen, ha 30 napot meghaladó 
késedelembe esik. Meghiúsulás esetén a kötbér mértéke: 20 %. A kötbér alapja a vállalkozási 
szerződésben szereplő nettó vállalkozói díj. Meghiúsulási kötbér igénylése esetén a teljesítés 
nem követelhető. 

 
6.4. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és 

a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól. A vállalkozási 
szerződésben rögzített kötbér összegét Megrendelő - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében 
meghatározott feltételek teljesülése esetén - a végszámla összegéből jogosult visszatartani. 
Amennyiben a számlából történő visszatartásra lehetőség nincs, a kötbér összegét Vállalkozó 
köteles az esedékes számla kiállítását követő 10 naptári napon belül a Megrendelőnek átutalni.  

 
6.5. Vállalkozót a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat 

is figyelembe vevő - lezárását követően, az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a 
Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerinti jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama a műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárásának - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokra is 
figyelemmel megállapított - időpontjától számított ….. hónap8 Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő 
ajánlatában foglaltak szerint. 

 
6.6. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 

munkanapon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. 
Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a jóteljesítési biztosíték 
terhére, illetőleg saját költségére a munkát mással elvégeztetni. 

 
6.7. Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa 

nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot köt ki. A jóteljesítési 
biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb a műszaki átadás-átvételi 
eljárás sikeres lezárásának időpontjában kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. 
§ (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok valamelyikén. A jóteljesítési biztosítéknak a 
jótállási időszak végéig kell érvényben lennie. 

  
 Amennyiben a jóteljesítési biztosíték pénzeszköz átadásával került teljesítésre, úgy a Megrendelő 

biztosított időszak lejártakor a biztosíték (fel nem használt) összegét köteles az időszak utolsó 
napját követő 30 napon belül a Felek által egyeztetett módon, ennek hiányában banki átutalás 
útján a Vállalkozó részére visszaszolgáltatni. 

 
6.8. Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített kivitelezési munkák, valamint az építési beruházás 

megvalósítása alkalmával beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. §-ában foglaltak, valamint a hatályban 
lévő releváns jogszabályok szerinti kellékszavatossággal tartozik. Amennyiben a jelen 
szerződésben rögzített kivitelezési munkák minősége a szerződésben foglalt előírásoknak, 
valamint a hatályban lévő építésügyi jogszabályok vonatkozó előírásainak nem, vagy nem teljes 
mértékben felel meg, úgy Megrendelő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
választhat szavatossági igényei közül, így követelheti a munka kijavítását, vagy az 
ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. Ez utóbbi esetben Megrendelő az elvégzett 
munka ellenértékét a minőségcsökkenés arányában határozhatja meg. 

 
7. A FELEK KÉPVISELETE 

                                                 
8 Aláírás előtt a nyertes ajánlatnak megfelelően véglegesítendő! 
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7.1. Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben 

feleket az alábbi személyek képviselik: 
 

Megrendelő részéről:  
Név: ………………………..…….. 
telefonszám: ………………………….  
e-mail cím: …………………………… 
  
Vállalkozó részéről: 
Név: ………………………………..… 
telefonszám: ………………..………. 
e-mail cím: …………………………… 
    

7.2. Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr: 
…………………………………………………………………….. 
 

7.3. Felek – ideértve a Vállalkozó esetleges alvállalkozóit és az építési műszaki ellenőrt – kötelesek 
együttműködni a munkák megvalósítása érdekében. 

 
7.4. A szerződő felek jelen vállalkozási szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről 

kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni. 
 
8. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 
 
8.1. Módosítás, megszűnés  
 
8.1.1. A szerződés módosítása kizárólag írásban lehetséges, a módosításra a Kbt. 141. §-ában foglalt 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
8.1.2. A vállalkozási szerződés megszűnik, ha 

 a szerződésben foglaltak mindkét fél által teljesítésre kerültek, 
 a Megrendelő a szerződéstől a jelen szerződésben szabályozott súlyos 

szerződésszegésre hivatkozással eláll, 
 bármelyik fél a jelen szerződésben szabályozott súlyos szerződésszegésre hivatkozással 

a szerződést felmondja, 
 a teljesítés lehetetlenül, 
 bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van. 

 
8.2. Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha a szerződéskötést követően Vállalkozó ellen felszámolási-, 

végelszámolási-, hivatalból törlési-, illetve egyéb megszüntetésre irányuló eljárás indul. 
Megrendelő elálló nyilatkozatát Vállalkozóval írásban köteles közölni. 

 
8.3. A Vállalkozó szerződésszegése miatti megrendelői elállás esetén Megrendelő a 

szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a Vállalkozótól kártérítést követelhet. 
 
8.4. Felek a jelen vállalkozási szerződést a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, 

felmondási idő közbeiktatása nélkül abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen 
szerződésből eredő valamely kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi. 

 
8.5. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha a Vállalkozó  
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 késedelem esetén a kitűzött póthatáridőre sem teljesít, 
 hibás teljesítés esetén a hibát a megadott határidőre sem javítja ki.  

 
8.6. A felmondás esetén a szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a felmondásról a másik fél 

tudomást szerez. 
 
8.7. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és 

 a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a 
Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg; 

 a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat 
igényt; 

 a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj 
megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a 
lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult 
időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna. 

 
8.8. A megkezdett, valamint a befejezett, de át nem adott mű tekintetében a kárveszély a teljesítés 

lehetetlenné válására vonatkozó szabályok szerint oszlik meg a Megrendelő és a Vállalkozó 
között. 

 
8.9. A jelen vállalkozási szerződés teljesítés nélküli megszűnése esetén Felek kötelesek teljes körűen 

elszámolni egymással. 
 
8.10.  A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján 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 Kbt. 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 Kbt.62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

 
8.11. A Kbt. 136. § (1) bekezdés alapján a Vállalkozó  

a) 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; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 
A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a 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. 
 

8.12  Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 
elállhat, ha: 
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a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 
139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.  

 
8.13  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. 

 
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
9.1. Amennyiben a jelen vállalkozási szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek 

minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vállalkozási szerződés egészét. A vállalkozási 
szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és 
kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló 
hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az 
érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a vállalkozási szerződést a Felek 
egyáltalán nem kötötték volna meg, feltéve, hogy ezek a szabályok összhangban állnak a 
közbeszerzési jogszabályokkal. 

 
9.2. A felek tudomásul veszik, hogy a Megrendelő költségvetési pénzfelhasználását az Állami 

Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a 
Kincstár ellenőrizni jogosult, illetve a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok 
címen nem tagadható meg. Továbbá tudomással bírnak arról is, hogy az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. 
Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződés típusát, 
tárgyát, a felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát a Megrendelő köteles közzétenni az ott 
szabályozott módon. 

 
9.3. Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Nvt.) 41. § (6) bekezdése 

alapján rögzíti, hogy a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött 
ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 
szervezetnek. Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések 
elévüléséig az Nvt. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen 
szerződéshez csatolt, általa tett nyilatkozatban foglaltak szerint az Nvt. 3. § (1) bek. 1. pontjában 
meghatározott feltételeknek megfelelő átlátható szervezetnek minősül. Egyben tudomásul veszi, 
hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
50. § (1a) bekezdése szerint a Vállalkozó képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén 
arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. 

 
9.4. Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni. 

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Megrendelő székhelye szerinti illetékes és 
hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
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9.5. Jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az 

egyéb, idevonatkozó (műszaki leírásban is foglalt) jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Felek a jelen vállalkozási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Jelen szerződés 4 példányban készült, amelyből 3 
példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illet.  
 
 
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
 
1. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció (külön csatolás nélkül is) 
2. sz. melléklet: A közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok (külön csatolás nélkül is) 
3. sz. melléklet: Vállalkozó nyertes ajánlata (külön csatolás nélkül is) 
4. sz. melléklet:  Felelősségbiztosítási kötvény másolata és a biztosítási díj rendezettségéről szóló igazolás 

(a szerződéskötéskor kerül csatolásra) 
5. sz. melléklet:  Átláthatósági nyilatkozat (a szerződéskötéskor kerül csatolásra) 
6. sz. melléklet: Jóteljesítési biztosíték nyújtásának igazolása (külön csatolás nélkül is) 
 
 
 
Kelt Kisvárda, 2018. ......................................... 
 
 
 
……………………………………………………….. ……………………………………………… 

Kisvárda Város Önkormányzata ………………………………… 
Leleszi Tibor, polgármester …...................................... 

- Megrendelő -         - Vállalkozó - 
  

 
 
 
 
 
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése: 
 
Ellenjegyzem Kisvárdán, 2018. év ……………. hó …… napján 
 
 

 
 
 

…………………………………….. 
……………….. 

pénzügyi ellenjegyző 
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5. számú melléklet 
 

 
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

A ………………………………………………….. (székhelye: 
……………………………………………………………………………….., adószám a: 
………………………………, képviselő neve: ….………………………………..) képviselőjeként tudomásul 
veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bek. szerint központi 
költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 
teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  (Nvt.) 3. § (1) 1. pontja szerint az általam képviselt 
szerv átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:  
( * = a megfelelőt alá kell húzni!) 
a)  
aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság, * 
ab) köztestület,* 
ac) költségvetési szerv, önkormányzati intézmény,* 
ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv,* 
ae) lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy,* 
af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint* 
ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik,* 
ah) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság;* 
  
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:* 
 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye 
van, 
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 
 
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:* 
 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem 
rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 
van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 
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Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 
követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, 
azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetet kell érteni. 
 
Kijelentem büntetőjogi felelősségem tudatában, hogy a fentieknek megfelelő adatok az alábbiak: 
 

 ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet, 
 
ba) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosának 

természetes személyazonosító adatai:……………………………………………………………………, tulajdoni 
hányada:…………………., befolyásának és szavazati jogának mértéke:…………………………,** 

bb) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy 
közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
neve:……………………………………………………………….., tulajdoni 
hányada:…………………………………., befolyásának és szavazati jogának 
mértéke:…………………………………….** 

bc) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges 
tulajdonosának természetes személyazonosító adatai:………………………………………, tulajdoni 
hányada:…………………….., befolyásának és szavazati jogának mértéke:……………………., 

bd) a  bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
adóilletősége:…………………………………., 

be) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet  és a bb) alpont szerinti 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ellenőrzött külföldi társaság jogállásának 
megítéléséhez szükséges, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. 
pontjában meghatározott 
adatok:……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 

 
c) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet, 
 
ca) a civil szervezet, vízitársulat vezető tisztségviselők természetes személyazonosító 

adatai:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………**, 

cb) a civil szervezet, vízitársulat és a vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedésével működő szervezet neve:…………………………………………………….** 

cc) a civil szervezetnek, vízitársulatnak és a  vezető tisztségviselőjének a cb) alpont szerinti szervezetben 
fennálló tulajdoni hányadának mértéke:………………………………………** 

cd) a cb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító 
adatai:…………………………………………………………………………………, tulajdoni 
hányada:……………………………………….., befolyásának és szavazati jogának 
mértéke:…………………………………………………………………..,** 
 ** ` szükség esetén pótlapon folytatható, vagy bővíthető a sorok száma 
 
 
Kelt:………………………………………………………… 

   
    …………………………….. 
                 képviselő 
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VII. Iratminták 
 

BORÍTÓLAP 
 

 
A J Á N L A T 

 
 
 

Az eljárás tárgya 
 

„Vállalkozási szerződés lakások felújítására az „Esély Otthon Kisvárdán” című és EFOP-1.2.11-16-
2017-00026 azonosítószámú projekt keretében” 

 
Ajánlatkérő 

 
Kisvárda Város Önkormányzata  

(4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.) 
 
 
 

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevő) 
 
 

Neve  
Címe  

Adószáma  
Telefonszáma  
Telefax száma  

E-mail címe  
A tárgyban érintett  

kapcsolattartója 
 

 
Közös ajánlattétel esetén a további közös ajánlattevők 

 
Neve  
Címe  

Adószáma  
(a szükséges számban duplikálható) 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 
 

Dokumentum Oldalszám 
Borítólap  
Tartalomjegyzék  
Felolvasólap EKR-ben 
Meghatalmazás (adott esetben)  
Közös ajánlattevők együttműködési megállapodása (adott esetben)  
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján (iratminta szerint)  
A szerződés teljesítésében részt vevő szakember nyilatkozata a 2. értékelési 
részszempontra tett megajánlás alátámasztására (iratminta szerint) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában (iratminta szerint)  
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok 
vonatkozásában (iratminta szerint) 

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján (iratminta szerint)  
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében 
foglalt feltételnek való megfelelés vonatkozásában (iratminta szerint) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bekezdésében meghatározott követelmények vonatkozásában 
(iratminta szerint) 

 

Nyilatkozat az ajánlatkérő által kikötött biztosítékok határidőre történő rendelkezésre 
bocsátása vonatkozásában (iratminta szerint) 

 

Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában (iratminta szerint)  
Aláírási címpéldány vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta   
A cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről 
szóló) igazolás (adott esetben) 

 

Árazott költségvetés (cégszerűen aláírva, kérjük excel formátumban is benyújtani!)  
Az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumok (adott esetben, különösen fényképes 
termékismertető és/vagy részletes műszaki leírás és/vagy CE tanúsítvány és/vagy gyártói 
megfelelőségi nyilatkozat) 
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Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint 
 

(közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges) 
 
 
Az eljárás száma:  IT-1104 
Az eljárás tárgya:  Vállalkozási szerződés lakások felújítására az „Esély Otthon Kisvárdán” című és EFOP-1.2.11-16-2017-00026 

azonosítószámú projekt keretében 
Ajánlatkérő:  Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.) 
 
 
 
A nyilatkozattevő gazdasági szereplő 
 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő/közös ajánlattevő (húzza alá a megfelelőt) 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult 
képviselője/meghatalmazottja (húzza alá a megfelelőt) a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, 
hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és 
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § 
(2) bekezdése alapján – az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a szerződéstervezettel együtt jelen nyilatkozattal 
elfogadjuk. 
 
Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk a tárgyi közbeszerzési eljárás 
szerinti munkára vonatkozó szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, fenntartások és korlátozások nélkül a 
felolvasólapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük. 
 
Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljeskörűen 
megismertem. 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű/meghatalmazotti aláírás 
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A szerződés teljesítésében részt vevő szakember nyilatkozata  
a 2. értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztására 

 
 
 
Az eljárás száma:  IT-1104 
Az eljárás tárgya:  Vállalkozási szerződés lakások felújítására az „Esély Otthon Kisvárdán” című és EFOP-1.2.11-16-2017-00026 

azonosítószámú projekt keretében 
Ajánlatkérő:  Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.) 
 
 
 
Alulírott ……………………… (név) ……………………. (lakcím) jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, 
hogy a fenti közbeszerzési eljárásban az alábbi tapasztalatomat a 2. számú értékelési részszempontra tett 
megajánlásként szerepeltessék.  
 
Kamarai nyilvántartási számom: ……………………………. 
 
2. A teljesítésben részt vevő MV-É jogosultságú szakember részvétele magasépítési munkák felelős 
műszaki vezetésében  (db, max. 3 db) 
                                                         
Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy rendelkezem a felolvasólapon feltüntetett darabszámú 
szakmai tapasztalattal az alábbiak szerint: 
 
Sorszám A szakmai tapasztalat 

megszerzésének ideje 
(év, hónaptól - év, hónapig) 

A szakmai tapasztalat 
megszerzésének helye 

A szakmai tapasztalat 
ismertetése (az 

előírtaknak mindenben 
megfelelő, azaz 

magasépítési  munkák 
felelős műszaki 

vezetésében szerzett 
tapasztalat ismertetése 

szükséges) 

A szakmai tapasztalat 
megszerzése során 
ellátott tevékenység, 

betöltött pozíció 

1.     
2.     
3.     

 
 
(a sorok száma szükség szerint bővíthető a felolvasólapon tett megajánlás darabszámának megfelelően) 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 
 
 ……………………………………… 
 szakember saját kezű aláírása 
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Nyilatkozat 

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

(közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges) 
 
Az eljárás száma:  IT-1104 
Az eljárás tárgya:  Vállalkozási szerződés lakások felújítására az „Esély Otthon Kisvárdán” című és EFOP-1.2.11-16-2017-00026 

azonosítószámú projekt keretében 
Ajánlatkérő:  Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.) 
 
A nyilatkozattevő gazdasági szereplő 
 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő/közös ajánlattevő (húzza alá a megfelelőt) 
 
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő cégjegyzésre 
jogosult képviselője/meghatalmazottja (húzza alá a megfelelőt) a fenti közbeszerzési eljárás során 
nyilatkozom, hogy szervezetünk a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról az alábbiak szerint nyilatkozik (név, állandó lakóhely): 
 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 
  
  
  
  
 
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő cégjegyzésre 
jogosult képviselője/meghatalmazottja (húzza alá a megfelelőt) a fenti közbeszerzési eljárás során 
nyilatkozom, hogy szervezetünknél a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos 
nincs. 
 

 
*Kérjük a megfelelő rész, 1.) vagy 2.) kitöltését. 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű/meghatalmazotti aláírás 
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Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott  
kizáró okok vonatkozásában 

 
(közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges) 

 
Az eljárás száma:  IT-1104 
Az eljárás tárgya:  Vállalkozási szerződés lakások felújítására az „Esély Otthon Kisvárdán” című és EFOP-1.2.11-16-2017-00026 

azonosítószámú projekt keretében 
Ajánlatkérő:  Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.) 
 
A nyilatkozatot tevő gazdasági szereplő 
 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő/közös ajánlattevő (húzza alá a megfelelőt) 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult 
képviselője/meghatalmazottja (húzza alá a megfelelőt) a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, 
hogy a gazdasági szereplővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában 
meghatározott kizáró okok. 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű/meghatalmazotti aláírás 
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Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján 

 
(közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges) 

 
 
Az eljárás száma:  IT-1104 
Az eljárás tárgya:  Vállalkozási szerződés lakások felújítására az „Esély Otthon Kisvárdán” című és EFOP-1.2.11-16-2017-00026 

azonosítószámú projekt keretében 
Ajánlatkérő:  Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.) 
 
 
A nyilatkozatot tevő gazdasági szereplő 
 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő/közös ajánlattevő (húzza alá a megfelelőt) 
 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult 
képviselője/meghatalmazottja (húzza alá a megfelelőt) a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, 
hogy a gazdasági szereplő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
 
 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű/meghatalmazotti aláírás 
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Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt 
feltételnek való megfelelés vonatkozásában 

 
(közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges) 

 
Az eljárás száma:  IT-1104 
Az eljárás tárgya:  Vállalkozási szerződés lakások felújítására az „Esély Otthon Kisvárdán” című és EFOP-1.2.11-16-2017-00026 

azonosítószámú projekt keretében 
Ajánlatkérő:  Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.) 
 
A nyilatkozatot tevő gazdasági szereplő 
 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő (húzza alá a megfelelőt) 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult 
képviselője/meghatalmazottja (húzza alá a megfelelőt) a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, 
hogy a gazdasági szereplő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja 
szerinti átlátható szervezetnek minősül. 
 
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok az ajánlatkérőt 
haladéktalanul írásban értesíteni. 
 
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést az ajánlatkérő jogosult 
felmondani, vagy attól elállni. 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű/meghatalmazotti aláírás 
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Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bekezdésében meghatározott követelmények 
vonatkozásában 

 
 

(közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevő írja alá, de a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését) 

 
 
Az eljárás száma:  IT-1104 
Az eljárás tárgya:  Vállalkozási szerződés lakások felújítására az „Esély Otthon Kisvárdán” című és EFOP-1.2.11-16-2017-00026 

azonosítószámú projekt keretében 
Ajánlatkérő:  Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.) 
 
 
A nyilatkozattevő gazdasági szereplő 
 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 az eljárásban betöltött szerepe (húzza alá a megfelelőt): ajánlattevő/közös ajánlattevő 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult 
képviselője/meghatalmazottja (húzza alá a megfelelőt) a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, 
hogy az ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, 
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében 
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű/meghatalmazotti aláírás 
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Nyilatkozat az ajánlatkérő által kikötött biztosítékok  
határidőre történő rendelkezésre bocsátása vonatkozásában 

 
 
 
Az eljárás száma:  IT-1104 
Az eljárás tárgya:  Vállalkozási szerződés lakások felújítására az „Esély Otthon Kisvárdán” című és EFOP-1.2.11-16-2017-00026 

azonosítószámú projekt keretében 
Ajánlatkérő:  Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.) 
 
 
A nyilatkozattevő gazdasági szereplő 
 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő/közös ajánlattevő (húzza alá a megfelelőt) 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult 
képviselője/meghatalmazottja (húzza alá a megfelelőt) a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, 
hogy a jelen eljárásban meghatározott biztosítékokat az előírt határidőre rendelkezésre bocsátjuk. 
 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű/meghatalmazotti aláírás 
 
  



55 
 

Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában 
 

(közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges) 
 
 
Az eljárás száma:  IT-1104 
Az eljárás tárgya:  Vállalkozási szerződés lakások felújítására az „Esély Otthon Kisvárdán” című és EFOP-1.2.11-16-2017-00026 

azonosítószámú projekt keretében 
Ajánlatkérő:  Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.) 
 
A nyilatkozattevő gazdasági szereplő 
 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 az eljárásban betöltött szerepe (húzza alá a megfelelőt): ajánlattevő/közös ajánlattevő 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult 
képviselője/meghatalmazottja (húzza alá a megfelelőt) a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, 
hogy a nyilatkozat kiállításának időpontjában a nyilatkozatot tevő vonatkozásában változásbejegyzési 
eljárás9 
 
 
- nincs folyamatban 
 
- folyamatban van.10 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű/meghatalmazotti aláírás 
 

                                                 
9 A nem kívánt szövegrész törlendő. 
10 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlat részeként csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú 
megfelelőségéről szóló) igazolást! 
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