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I. BEVEZETÉS  

 
Alsóörs Község Önkormányzata (székhely: 8226 Alsóörs, Endr!di Sándor u. 49.), mint 
ajánlatkér!, a közbeszerzésekr!l szóló, 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a alapján nyílt 
közbeszerzési eljárást kezdeményez az „Alsóörs, 519/1 hrsz.-ú ingatlanon lév# 354 m2 
alapterület$, meglév# óvoda felújítása és 170 m2 új foglalkoztató teremmel, valamint mini 
bölcsödével történ# b#vítése” tárgykörben.  
 
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával és jelen dokumentáció rendelkezésre bocsájtásával az 
ajánlatkér! célja annak az ajánlattev!nek a kiválasztása, aki a legjobb ár-érték arányú érvényes 
ajánlatot teszi a közbeszerzési dokumentumokban megadott szempontok alapján.  
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II. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

„ALSÓÖRS, 519/1 HRSZ.-Ú INGATLANON LÉV! 354 M2 ALAPTERÜLET", 

MEGLÉV! ÓVODA FELÚJÍTÁSA ÉS 170 M2 ÚJ FOGLALKOZTATÓ 

TEREMMEL, VALAMINT MINI BÖLCSÖDÉVEL TÖRTÉN! B!VÍTÉSE” 

 tárgyú, 
a közbeszerzésekr#l szóló, 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a alapján kezdeményezett 

nyílt közbeszerzési eljárásban 
 
 
 
1. Az ajánlatkér# neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési és honlap címe: 
Alsóörs Község Önkormányzata 8226 Alsóörs, Endr!di Sándor u. 49. Telefon/fax: 36 87 447-
192, e-mail: hivatal@alsoors.hu  honlap: www.alsoors.hu. 
 
Az ajánlatkér! nevében eljáró személy: Földesiné Töpper Ilona felel!s akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó, lajstromszám: 221. (cím: 8226 Alsóörs, Fels!-Máli u. 46-48. Telefon: + 36 30 
4114927 e-mail: topil@topil.hu ) 
 
2. A közbeszerzési eljárás fajtája: Ajánlatkér! a Kbt. 115. § szerinti nyílt, a gazdasági 
szerepl!k egyidej", közvetlen felkérésével induló közbeszerzési eljárást kezdeményez. 
 
3. A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljes kör!, díjmentes elérhet"ségének 
biztosítása:  
Ajánlatkér! a Kbt. 3. § 21) pontjában felsorolt, jelen közbeszerzési eljárás során alkalmazott 
közbeszerzési dokumentumokat ingyenesen, elektronikus úton (e-mail útján) korlátlanul és teljes 
kör"en küldi meg az ajánlattételre felkért gazdasági szerepl!k részére, illetve közvetlenül, 
korlátlanul és teljeskör"en hozzáférhet!vé teszi a www.alsoors.hu honlapon az Önkormányzat, 
Közös Önkormányzati Hivatal,  „Közbeszerzések” elnevezés" menüpont alatti elérhet!ségen. 
 
A dokumentáció teljes terjedelemben történ! megismerhet!ségét kérjük a dokumentáció 
melléklete szerinti Regisztrációs adatlap kitöltésével visszaigazolni. 
 
Felhívjuk az ajánlattev!k figyelmét, hogy a  Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján az eljárásban 
kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl!k tehetnek ajánlatot! 
 
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl! jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági 
szerepl!vel, amelynek az ajánlatkér! nem küldött ajánlattételi felhívást. 
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4. A közbeszerzés tárgya, illet#leg mennyisége, (nómenklatúra):  
 
Alsóörs, 519/1 hrsz.-ú ingatlanon lév! 354 m2 alapterület", meglév! óvoda felújítása és 170 m2 
új, 25 fér!helyes foglalkoztató teremmel, valamint 34.16 m2 hasznos alapterület", 7 fér!helyes 
mini bölcsödével történ! b!vítése a VE-03D/EH/00325-14/2015, illetve a VE-03D/EH/00563-
8/2017 ügyiratszámú módosított építési engedélyben és a m"szaki dokumentációban foglaltak 
alapján. 
 
Nómenklatúra: (CPV kód)  
 
45214100-1  óvodaépületek kivitelezése 
45262800-9  épületb!vítési munka 
45453100-8 felújítás 
45300000-0 épületszerelési munka 
 
A m"szaki leírásban, árazatlan költségvetésben esetlegesen nevesített tipusnév, márkanév stb. 
csupán a termék pontos meghatározását szolgálja. Ajánlatkér! a m"szaki leírásban részletesen 
el!írtakkal egyenérték" termék, eszköz megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rend. 46. § (3) bekezdése alapján. Az egyenérték"séget ajánlattev!nek az ajánlatában kell 
igazolnia. 
 
5. A szerz!dés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás 
lefolytatatásra kerül:  
Vállalkozási szerz!dés.  
 
6. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:  
Nem kerül sor. 
 
7. A szerz!dés id!tartama vagy a teljesítés határideje:  
 
Teljesítési véghatárid!: 2017. július 31. 
   
8. A teljesítés helye: 8226 Alsóörs, Óvoda u. 2. 519/1 hrsz. 
 
NUTS kód: HU 213. 
 
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályra való 
hivatkozás:  
 
A jelen közbeszerzés támogatási intenzitása, mely az óvoda b!vítésére vonatkozik, az 
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elszámolható költségek tekintetében 95%. 
A közbeszerzés alapján megkötend! szerz!dés finanszírozása az elszámolható költségek 
tekintetében NGM/27401/6/2016 azonosító számú projekt keretében, utófinanszírozás útján 
történik. 
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.  
 
Ajánlatkér! a teljesítésigazolás alapján szabályszer"en kiállított számla kifizetését átutalással 
teljesíti, a számla kézhez vételét!l számított 30 naptári napon belül. 
 
Ajánlattev! elvégzett munkájáról  - az igazolt teljesítést követ!en - a teljesítésigazolásban 
foglaltak szerint 3 (három) példányban, cégszer"en aláírt, a hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelel!, a teljesítésigazolással egyez! összeg", alakilag és tartalmilag 
hibátlan számlát állíthat ki, amelyhez az ajánlatkér! részér!l eljáró m"szaki ellen!r által kiadott 
teljesítésigazolás eredeti példányát, illetve a szerz!désben el!írt esetleges egyéb mellékleteket 
csatolni kell. 
Ajánlatkér! az ÁFA törvény 142.§ (1) b) pontja alapján nyilatkozik, hogy a szerz!dés keretében 
elvégzend! munka építési hatósági engedély-köteles tevékenység. Az ÁFA törvény 169.§ k) 
pontja értelmében a számlának tartalmaznia kell egyértelm" utalást arra, hogy a teljesítést 
követ!en az adó fizetésére Megrendel! köteles. 
 
Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint ajánlattev! a szerz!désben foglalt áfa nélkül számított - 
vállalkozói díj 5 %-ának megfelel! összeg", (de legfeljebb 75 millió forint) el!legként történ! 
kifizetését kérheti. Az el!leg összege a végszámla összegéb!l kerül levonásra. Amennyiben 
ajánlattev! kéri az el!leg kifizetését, úgy azt ajánlatkér! legkés!bb az építési munkaterület 
átadását követ! 15 napon belül kifizeti. 
 
Vállalkozó a meghatározott vállalkozói díj tekintetében - igénybevétel esetén az el!legre 
vonatkozó számlán kívül három darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására jogosult 
az alábbiak szerint: 
 

- els! részszámla kibocsátásának lehet!sége az általános forgalmi adó nélküli szerz!déses 
érték 25%-át elér! megvalósult teljesítés esetén. 

- második részszámla kibocsátásának lehet!sége az általános forgalmi adó nélküli 
szerz!déses érték 50%-át elér! megvalósult teljesítés esetén. 

- harmadik részszámla kibocsátásának lehet!sége az általános forgalmi adó nélküli 
szerz!déses érték 75%-át elér! megvalósult teljesítés esetén. 

- a végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás mentes m"szaki átadás-átvétel és a 
kivitelez! által szolgáltatandó dokumentációk hiánytalan átadása. 

 
A részszámla kibocsátásának feltételét képezi a m"szaki tartalom megvalósításáról szóló, 
ajánlatkér! részér!l eljáró m"szaki ellen!r által kiállított teljesítésigazolás. 
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Ajánlattev! végszámlát a munka befejezésekor, a sikeres m"szaki átadás-átvételt követ!en 
nyújthat be, a végszámla szükséges melléklete a sikeres átadás-átvételi jegyz!könyv, továbbá a 
jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása. Az átadás-átvételi jegyz!könyv lezárásának 
feltétele a rendeltetés szerinti és szerz!désszer" megvalósítás. 

 

Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó Megrendel! felé késedelmi kamatot számíthat fel, melynek 
mértéke a Ptk. 6:155.§-a alapján a késedelemmel érintett naptári félév els! napján érvényes 
jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel 
érintett naptári félév els! napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév 
teljes idejére. 

Az adózás rendjér!l szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján kifizetés csak akkor történhet, 
amennyiben a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy a NAV köztartozásmentes adózói 
adatbázisában szerepel. 

A kifizetés a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) és a Kbt. 135.§ (1) (2) (3) (5) (6) (7) bekezdései és a 322/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 30-32.§-ai figyelembe vételével történik 

 
A vállalkozási szerz!dés egyösszeg" (átalánydíjas) tipusú, a szerz!d! felek átalánydíjban 
állapodnak meg. 
 
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján ajánlatkér!, ha ajánlattev! a 
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdését!l eltér!en a következ! 
szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 
 
a) Vállalkozó(k) legkés!bb a teljesítés elismerésének id!pontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a 
Megrendel!nek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;  
 
b) Vállalkozó(k) legkés!bb a teljesítés elismerésének id!pontjáig köteles nyilatkozatot tenni, 
hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 
ellenszolgáltatásból, egyidej!leg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 
 
c) Vállalkozó(k) mindegyike a teljesítés elismerését követ!en állítja ki számláját, a számlában 
részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattev!i teljesítés mértékét; 
 
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendel! 15 
napon belül átutalja Vállalkozónak;  
 
e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjér!l szóló 
2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy 
részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerz!désben foglaltak szerint az alvállalkozói 
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díj egy részét visszatartja; 
 
f) Vállalkozó(k) átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az 
alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát Megrendel!nek (annak 
érdekében, hogy Megrendel! megállapíthassa, hogy Vállalkozó jogszer"en nem fizette ki a teljes 
összeget az alvállalkozónak); 
 
g) Vállalkozó(k) által benyújtott számlában megjelölt, f!vállalkozói teljesítés ellenértékét 
Megrendel! 15 napon belül átutalja Vállalkozó(k)nak, ha !k az alvállalkozókkal szembeni 
fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; 
 
h) ha Vállalkozó(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendel! !rzi, és az akkor illeti meg Vállalkozót, ha 
Megrendel! részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy 
hitelt érdeml! irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az ajánlattev! által a b) pont 
szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. 
 
A szerz!désszer" és a jogszabályoknak megfelel! számlák a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre: 

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekr!l 
- 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
- 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
- az adózás rendjér!l szóló 20013. évi XCII törvény, 
- az általános forgalmi adóról szóló 20017. évi CXXVII. Törvény 

 
10. Szerz#dést biztosító mellékkötelezettségek: 

A szerz#dés kötbérköteles. A Ptk. 6:153.§ értelmében a Vállalkozó késedelembe esik, ha a 
teljesítési véghatárid!t elmulasztja. Megrendel! késedelmi kötbér követelésére jogosult, 
amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési véghatárid!t követ! minden késedelmesen 
eltelt naptári nap után a nettó vállalkozói díj 0,5 %/naptári nap, de legfeljebb a nettó vállalkozói 
díj 30 %-a. A kötbér maximum elérését követ!en a Megrendel! jogosult jelen szerz!dést - 
érdekmúlásának bizonyítása nélkül - azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátott felmondással 
felmondani. 

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesít a 
szerz!désszer" teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a 
Megrendel!vel történ! egyeztetést követ!en póthatárid!t vállalni. 

Meghiúsulási kötbér: A késedelmi kötbér maximumának elérését követ! naptól Vállalkozóval 
szemben Megrendel! meghiúsulási kötbért követelhet a szerz!dést!l való elállás jogának 
gyakorlása mellett. Megrendel! meghiúsulási kötbérre válhat jogosulttá, ha a szerz!dés teljesítése 
olyan okból vált lehetetlenné, amely a Vállalkozó érdekkörébe tartozik. A meghiúsulási kötbér 
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alapja és mértéke a meghiúsulással érintett munkarészek nettó vállalkozói díjának 30 %-a. A 
meghiúsulási kötbér mértéke els!dlegesen a Vállalkozó részére teljesítend! vállalkozói díjból 
kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával. 
Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén további kötbér nem kerül érvényesítésre. 
 

Hibás teljesítési kötbér: A Ptk. 6:157.§-ban foglaltak alapján Vállalkozó hibásan teljesít, ha az 
általa végzett munkák min!sége nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályban és a szerz!désben, 
illetve mellékleteiben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a 
szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a jogszabályban és a szerz!désben, illetve 
mellékleteiben meghatározott tulajdonságok, továbbá ha a teljesítés során nem tartja be valamely, 
szerz!désben vállalt, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségét. Amennyiben a Vállalkozó nem 
a költségvetésben meghatározott m"szaki tartalomnak vagy a szakmai ajánlatának megfelel!en, 
azaz hibásan teljesít, úgy Megrendel! - a szerz!désszegésb!l fakadó egyéb igényein túl - hibás 
teljesítési kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke a hiba észlelését!l és az építési 
naplóban történt rögzítését!l a kijavításig és annak építési naplóban történt elfogadásáig terjed! 
id!tartamra naponta a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó vállalkozói díjának 1 %-a. A 
kötbérfizetési kötelezettség maximuma 30 napra jutó összeg. Ennek elérését követ!en a 
Megrendel! jogosult a szerz!dést - érdekmúlásának bizonyítása nélkül - azonnali hatállyal 
írásban, indokolással ellátott felmondással felmondani. Ebben az esetben a Megrendel! jogosult 
meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 

A Ptk. 6:187.§ (2) bekezdése alapján Megrendel! a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem 
érvényesíthet szavatossági igényt. 

Ajánlatkér! a kötbérek tekintetetében felhívja ajánlattev!k figyelmét a Ptk. 6:186. §-ára, melynek 
értelmében a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért 
felel!s, megszegi a szerz!dést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerz!désszegését 
kimenti. 
 
Ajánlatkér! a kötbér visszatartásával kapcsolatban felhívja ajánlattev!k figyelmét a Kbt. 135.§ 
(6) bekezdésére is. 
 

Teljesítési biztosíték: Ajánlatkér! a Kbt. 134 § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosíték 
nyújtását írja el!, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj összegének 5%-a.  

A biztosítékot a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja alapján kell biztosítani, azaz a Vállalkozó fél 
választása szerint nyújtható óvadékként az el!írt pénzösszegnek a Megrendel! fizetési számlájára 
történ! befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 
készfizet! kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz!dés alapján kiállított - készfizet! 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosítéknak a szerz!dés hatálybalépési 
id!pontjára szükséges rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosíték a teljesítési határid!ig 
érvényes. 
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Jólteljesítési biztosíték: Vállalkozó a sikeres m"szaki átadás-átvételi eljárás napját követ! naptól 
az ajánlattev! által vállalt jótállási id! teljes tartamára, valamint annak befejez! napját követ! 45. 
napig jólteljesítési biztosítékot tart fenn Megrendel! számára. A jólteljesítési biztosíték mértéke a 
jótállási id!szakra a nettó vállalkozói díj összegének 5%-a. 
 
A jólteljesítési biztosíték - a Vállalkozó által benyújtott ajánlatnak megfelel!en - teljesíthet! a 
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján Vállalkozó választása szerint, figyelemmel arra, hogy 
Megrendel! lehet!vé teszi a Kbt. 134. § (7) bekezdésben a visszatartás lehet!ségét. 
 
Jótállás: id!tartama: minimum 24 hónap. Nyertes ajánlattev!nek a jótállási kötelezettsége a 
szerz!dés teljesítését!l számítva az értékelési szempont szerinti vállalásának megfelel! hónapra 
terjed ki. 
 
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattev! tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 
Nem. 
 
12. A részajánlattétel lehet!ségének megadásáról, vagy annak kizárásáról szóló 
ajánlatkér#i el#írás.  
 
Ajánlatkér! a részajánlat tételének lehet!ségét kizárja, mivel a közbeszerzési eljárás tárgyát 
képez! építési beruházás m"szaki tartalmának megosztása gazdasági szempontból nem észszer", 
nem szolgálja a közpénzek hatékony és gazdaságos elköltését. 
 
13. Az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdaságilag legel!nyösebb ajánlat nem 
kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján kerül 
kiválasztásra, a gazdaságilag legel!nyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok 
súlyozása (kivételesen a sorrendje): 
 
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt 
megjelenít! alábbi értékelési szempontok alapján történik. 
 
 

Min#ségi szempont Súlyszám 
1.) Összesített nettó ajánlati ár (nettó forint 
számmal) 

70 

2.) A szerz!dés teljesítésében részt vev!  
szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendeletben meghatározott MV-É jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 
id!n (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata 
hónapokban kifejezve.  

5 
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3.) A szerz!dés teljesítésében részt vev!  
szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendeletben meghatározott MV-ÉV jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 
id!n (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata 
hónapokban kifejezve. 

5 

4.) A szerz!dés teljesítésében részt vev!  
szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendeletben meghatározott MV-ÉG jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 
id!n (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata 
hónapokban kifejezve. 

5 

5.) Jótállás id!tartama (a szerz!désszer" 
teljesítés napjától számítottan egész 
hónapokban megadva, de minimum 24 hónap 
és maximum 48 hónap azzal, hogy a 24 
hónapnál rövidebb megajánlások az ajánlat 
érvénytelenségét jelentik, a 48 hónapnál 
hosszabb megajánlásokért pedig nem jár 
többlet pont) 

15 

 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
valamennyi rész tekintetében: 1,00-10.00. 
 
A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 
 

1.) A nettó ajánlati ár elnevezés" értékelési részszempont esetében ajánlatkér! a relatív 
értékelés módszere szerint, a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.  

 
A legkedvez!bb (legalacsonyabb) ajánlati ár kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi 
ajánlat pontszáma a legkedvez!bb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra. Az 
így kapott pontszámok az ajánlati ár súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a 
részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. 

 

Képlet: 

P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
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P max: a pontskála fels! határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel!nyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 

2.)  A szerz#dés teljesítésében részt vev#  szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendeletben meghatározott MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 
gyakorlati id#n (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata hónapokban kifejezve 
elnevezés" értékelési részszempont esetében ajánlatkér! az egyenes arányosítás 
módszerével osztja ki a pontszámot.  
Csak olyan szakember ajánlatható meg, aki legalább 36 hó szakmai tapasztalattal 
rendelkezik. 
A 36 hónapon felüli 24 hónap vagy annál kedvez!bb szakmai tapasztalat megajánlások 
egyaránt a maximum 10 pontszámot kapják. 
Amennyiben ajánlattev! nem kíván a 36 hónapon felüli szakmai tapasztalatra többlet 
megajánlást tenni, akkor „0” értéket kell a Felolvasólapon feltüntetnie. Ebben az esetben 
ajánlatkér! a minimum 1 pontszámot osztja ki. 
A szakmai tapasztalat vonatkozásában az id!ben párhuzamos gyakorlati id!k csak egyszer 
számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.  

Képlet:  
P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min 
ahol  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: a pontskála fels! határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel!nyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  

 
 

3.) A szerz#dés teljesítésében részt vev#  szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendeletben meghatározott MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 
gyakorlati id#n (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata hónapokban kifejezve 
elnevezés" értékelési részszempont esetében ajánlatkér! az egyenes arányosítás 
módszerével osztja ki a pontszámot.  
Csak olyan szakember ajánlatható meg, aki legalább 36 hó szakmai tapasztalattal 
rendelkezik. 
A 36 hónapon felüli 24 hónap vagy annál kedvez!bb szakmai tapasztalat megajánlások 
egyaránt a maximum 10 pontszámot kapják. 
Amennyiben ajánlattev! nem kíván a 36 hónapon felüli szakmai tapasztalatra többlet 
megajánlást tenni, akkor „0” értéket kell a Felolvasólapon feltüntetnie. Ebben az esetben 
ajánlatkér! a minimum 1 pontszámot osztja ki. 
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A szakmai tapasztalat vonatkozásában az id!ben párhuzamos gyakorlati id!k csak egyszer 
számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.  

Képlet:  
P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min 
ahol  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: a pontskála fels! határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel!nyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  

 

4.) A szerz#dés teljesítésében részt vev# szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendeletben meghatározott MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 
gyakorlati id#n (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata hónapokban kifejezve 
elnevezés" értékelési részszempont esetében ajánlatkér! az egyenes arányosítás 
módszerével osztja ki a pontszámot.  
Csak olyan szakember ajánlatható meg, aki legalább 36 hó szakmai tapasztalattal 
rendelkezik. 
A 36 hónapon felüli 24 hónap vagy annál kedvez!bb szakmai tapasztalat megajánlások 
egyaránt a maximum 10 pontszámot kapják. 
Amennyiben ajánlattev! nem kíván a 36 hónapon felüli szakmai tapasztalatra többlet 
megajánlást tenni, akkor „0” értéket kell a Felolvasólapon feltüntetnie. Ebben az esetben 
ajánlatkér! a minimum 1 pontszámot osztja ki. 
A szakmai tapasztalat vonatkozásában az id!ben párhuzamos gyakorlati id!k csak egyszer 
számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.  

 
Képlet:  

P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min 
ahol  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: a pontskála fels! határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel!nyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  

 
5.) A jótállás id#tartama elnevezés" értékelési részszempont esetében ajánlatkér! az egyenes 

arányosítás módszerével osztja ki a pontszámot oly módon, hogy a 24 hónapnál rövidebb 
megajánlások az ajánlat érvénytelenségét jelentik, a 48 hónapnál hosszabb megajánlásokért 
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pedig nem jár többlet pont. „0” vállalás esetén, ami azt jelenti, hogy ajánlattev! 24 hónap 
jótállást vállal, ajánlatkér! 1 pontot oszt ki.  

 Képlet:  
P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min 
ahol  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: a pontskála fels! határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel!nyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  

 
Ajánlatkér! az adott értékelési részszemponthoz rendelt módszerrel megállapított ajánlat 
pontszámát (2 tizedesjegyre kerekítve) megszorozza az adott részszemponthoz tartozó 
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.  
 
Az az ajánlat a legjobb ár-érték" ajánlat, amelynek összpontszáma a legnagyobb. 
 
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra. 
 
14. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:  
 
A kizáró okok felsorolása:  
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattev! (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattev!), alvállalkozó, 
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. § (1) 
bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.  
 
Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 
 
Ajánlattev!nek az ajánlatában a Kbt. 114. § (1)-(2) bekezdéseinek, valamint a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési m!szaki 
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjainak, 
valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá. 
 
Az alvállalkozó tekintetében ajánlattev! a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) 
bekezdése szerint csak nyilatkozni köteles a kizáró okok hatálya hiányáról. 
 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. 
§ i) pont ib) alpontja vagy a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerinti nyilatkozat 
szükséges. 
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A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. 
§ i) pont ic) alpontja vagy a 10. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontja szerinti nyilatkozat szükséges. 
 
Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás 
megküldésének napjánál korábbi napra. 
 
15. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
 
Ajánlatkér# a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír el# pénzügyi-gazdasági, illetve 
m$szaki-szakmai alkalmassági követelményt. 
 
16. Az ajánlattételi határid!: 2017. április 19. 11.00 óra 
 
17. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja: 
 
Az ajánlatot írásban, 1 példányban, zárt csomagolásban, Alsóörs Község Önkormányzata, 8226 
Alsóörs, Endr#di Sándor u. 49. címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi határid! lejártáig. 
 
 A cégszer"en aláírt ajánlatot teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthet!) formátumban 
egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD vagy pendrive) - a papír alapú példányt 
tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok 
közötti eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó. A csomagoláson az adott részajánlat 
megnevezését: 
 

„AJÁNLAT ÓVODA B!VÍTÉSRE” 
illetve a 

"NEM BONTHATÓ FEL AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRID! LEJÁRTA EL!TT!" 
 

megjelölést kell feltüntetni.  
 
Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció el!írásait kell alkalmazni. 
 
18. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a 
magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: 
 
Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelv! dokumentumok is 
becsatolásra kerülnek, ajánlattev!nek a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok magyar 
nyelv! fordítását is csatolnia szükséges. Ajánlatkér! a nem magyar nyelven benyújtott 
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dokumentumok ajánlattev! általi felel!s fordítását is elfogadja. Ez esetben ajánlattev!nek az 
alábbi nyilatkoztatot szükséges ajánlatához csatolni. “Felel!sségem tudatában kijelentem, hogy 
az irat magyar fordítása az eredeti szöveg tartalmával mindenben megegyezik.” A fordítás 
helyességért és megfelel!ségéért az ajánlattev! felel. 
 
19. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak:  
 
Ideje: 2017. április 19. 11.00 óra  
Helye: Alsóörs Község Önkormányzata, 8226 Alsóörs, Endr#di Sándor u. 49. Tárgyaló. 
 
Az ajánlatok felbontásán jelenlére jogosultak:  
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében megnevezett személyek. 
 
20. Az ajánlati kötöttség minimális id!tartama: 60 nap. 
 
21. Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: nem 
releváns. 
 
22. Az ajánlati biztosíték el!írására vonatkozó információk: ajánlatkér! nem köti ajánlati 
biztosíték nyújtásához az ajánlattételt. 
 
23. Ha a szerz!dés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek: 
Nem releváns. 
 
24. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok:  
Nem releváns. 
 
25. Hivatkozás a közzétett el!zetes tájékoztatóra és közzétételének napjára. Az ajánlattételi, 
valamint a közvetlen részvételi felhívás gazdasági szerepl!k részére való megküldésének 
napja: Ajánlatkér! el!zetes tájékoztatót nem tett közzé. Az ajánlattételi felhívás megküldésének 
napja: 2017. március 31. 
 
26. Egyéb feltételek: 
 

a) Ajánlattev!nek a közbeszerzési dokumentumban leírtak figyelembevételével kell ajánlatát 
elkészítenie és benyújtania 1 (egy) eredeti példányban és egy – a papír alapú példánnyal 
mindenben megegyez! – elektronikus adathordozón (CD vagy DVD vagy pendrive), 
amely tartalmazza a papír alapon benyújtott ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható .pdf fájlformátumban. A részletes formai követelményeket a Felhívás 17. 
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pontja és a közbeszerzési dokumentum III. Fejezet 10. pontja tartalmazza. 
Ajánlattev! csatoljon ajánlatában cégszer"en aláírt nyilatkozatot a tekintetben, hogy az 
ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható 
.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 
Az ajánlatot tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.  
 

b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattev! kifejezett nyilatkozatát az 
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerz!dés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján, továbbá 
ajánlattev!nek nyilatkoznia szükséges a Kbt. 67. §  (4) bekezdése és a Kbt. 114. § (2) 
bekezdése vonatkozásában.  
A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlathoz 
csatolni. 

 
c) Az ajánlatban az ajánlattev!nek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejl!désük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak min!sül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint).  

 
d) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. § (4) 

bekezdés szerinti adatokat (Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint).  
 

e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a cégszer"en aláírt és beárazott költségvetést, pénzügyi és 
m"szaki ütemtervet. A beárazott költségvetést excel formátumban, továbbá elektronikus 
adathordozón excel és .pdf  formátumban is csatolni szükséges.  

 
f) Ajánlatkér! a pénzügyi és m"szaki ütemtervet nem tekinti szakmai ajánlatnak. 

Ajánlatkér! szakmai ajánlatnak az árazott költségvetést tekinti.  
 

g) Ajánlatkér! kötelez!en el!írja, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattev! 
nyilatkozatát cégszer"en aláírva a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében 
(nemleges nyilatkozat is csatolandó) azaz már az ajánlatban meg kell jelölni:  

- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev! 
alvállalkozót kíván igénybe venni, nemleges nyilatkozat is csatolandó. 
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már  
ismert alvállalkozókat. 
- Ajánlatkér# felhívja a figyelmet, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített 
aránya nem haladhatja meg a szerz#dés értékének  65%-át.  

 
h) Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, 

az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkeztetésér!l a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszer" másolati 
példányban (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). A nemleges tartalmú 
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változásbejegyzési nyilatkozatot is kérjük az ajánlatban benyújtani. 
 

i) A gazdasági szerepl!k vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-
mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képez! nyilatkozatokat aláírták. 

 
j) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a gazdasági szerepl! 

vonatkozásában a cégjegyzésre jogosult képvisel!jének meghatalmazása alapján más 
személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személyt!l származó, a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erej"1 magánokiratba 
foglalt meghatalmazást. 

 
k) Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégr!l szóló 2009. évi 

CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével – csatolni kell a képviseletre 
jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben az egyéni vállalkozó megjelöli a 
nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó 
esetében ajánlatkér! elfogadja bármely olyan dokumentum egyszer" másolatának 
ajánlatban történ! csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására 
(pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyz! által hitelesített nyilatkozat). 

 
l) A nyertes ajánlattev!nek rendelkeznie kell legkés!bb a szerz!déskötés id!pontjára 

legalább 50.000.000,- forint/év és 10.000.000,- forint/káresemény mérték! építési és 
szerelési kivitelez!i felel!sségbiztosítással. A biztosítás id!tartama a munka 
megkezdését!l az átadás-átvételi igazolás kiadásáig szól, a jótállási id!szakra való 
kiterjesztéssel. A fentiek szerinti felel!sségbiztosítás másolatának, illet!leg a kapcsolódó 
bizonylatoknak ajánlattev! által az ajánlatkér! részére történ! benyújtása a szerz!dés 
megkötésének feltétele. A felel!sségbiztosítás határid!ben történ! rendelkezésre 
bocsájtásáról ajánlattev!nek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 

 
m) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattev! nyilatkozatát a teljesítési, valamint a 

jólteljesítési biztosítékok határid!re történ! nyújtására vonatkozóan.  
 

n) Az ajánlatban szerepl! valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében.  

 
o) Közös ajánlattétel: több gazdasági szerepl! közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a 

közös ajánlattev!k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattev!k nevében eljárni jogosult képvisel!t megjelölni. A közös ajánlattev!k 

                                                
1 A teljes bizonyító erej" magánokirattal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy az 1952. évi III. törvény 196. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján két tanúnak aláírásával kell igazolnia, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot el!ttük írta 
alá, vagy aláírását el!ttük sajátkez" aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni. 
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csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelm"en tartalmaznia kell a 
közös ajánlattev!k megjelölését. Ahol e törvény az ajánlatkér! számára az ajánlattev!k 
értesítését írja el!, valamint a kiegészít! tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a 
felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkér! a közös ajánlattev!knek szóló 
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képvisel!nek 
küldi meg. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl!k közösen nem tehetnek ajánlatot. 

 
p) Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattev!k kötelesek 

becsatolni együttm"ködési megállapodásukat.  
 

q) Ajánlatkér! nem teszi lehet!vé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság 
létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattev!k tekintetében. 

 
r) Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai id! szerint értend!k. 

 
s) A benyújtandó nyilatkozatik, igazolások tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) 

bekezdése, azaz a dokumentumok - ha jogszabály eltér!en nem rendelkezik - egyszer" 
másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkér! el!írja az eredeti vagy hiteles 
másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat)], továbbá a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat. 

 
t) Kiegészít! tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § továbbá a Kbt. 114. § (6) bekezdése 

valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók. Ajánlatkér# helyszíni 
bejárást tart 2017. április 5-én 14.00 órai kezdettel. 
Találkozás: Alsóörs Község Önkormányzati Hivatala el!tt, 8226 Alsóörs, Endr!di Sándor 
u. 49. 

 
u) Ajánlatkér! az eljárás során – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás 

lehet!ségét teljes körben biztosítja. Ajánlatkér! a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti 
korlátozást nem alkalmazza. 

 
v) Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkér! felhívja a figyelmet 

a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére. 
 

w) Ajánlatkér! alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 
 

x) A beruházás a NGM/27401/6/2016. azonosítószámú támogatás keretében valósul meg. 
 
 
Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott 
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kérdésekben a közbeszerzésekr!l szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az 
irányadók. 
 
 
Alsóörs, 2017. március 31. 
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III. RÉSZLETES AJÁNLATTÉTELI FELTÉTELEK 
 
Általános információk 
 
1) A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekr!l szóló, 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
Harmadik Rész, 115. § alapján, tárgyalás tartása nélkül, a nyílt eljárás szabályainak 
alkalmazásával kerül lebonyolításra. 
 
2) Jelen közbeszerzési dokumentáció ajánlattev!k részére történ! megküldésével ajánlatkér! 
célja az, hogy a gazdasági szerepl!k egyenl! eséllyel megfelel! ajánlatot tehessenek. 
 
A gazdasági szerepl#kre vonatkozó közös szabályok  
 
3) Több gazdasági szerepl! közösen is tehet ajánlatot, (Kbt. 35. § (1) bek.). Ez esetben a közös 
ajánlattev!k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattev!k nevében 
eljárni jogosult képvisel!t megjelölni. A Kbt. 115. §-a szerint kezdeményezett eljárásban 
kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl!k tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szerepl!k közösen nem tehetnek ajánlatot, (Kbt. 115. § (4) bek.) 
 
4) Ahol a Kbt. az ajánlatkér! számára az ajánlattev!k értesítését írja el!,  (kiegészít! tájékoztatás 
megadása [56. §], hiánypótlás [71. §], felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §]) az ajánlatkér! a 
közös ajánlattev!knek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a 3) pont szerinti 
képvisel!nek küldi meg. 
 
5) A közös ajánlattev!k a szerz!dés teljesítéséért az ajánlatkér! felé egyetemlegesen felelnek. 
 
6) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szerepl!k személyében az ajánlattételi határid! lejárta 
után változás nem következhet be. 
 
7) Amennyiben az ajánlatkér! az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 
Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli 
vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó 
szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. 
 
Közbeszerzési dokumentumok megküldése 
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8) Az ajánlatkér! a közbeszerzési dokumentumokat, azok esetleges módosításait a gazdasági 
szerepl!k számára elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével - 
korlátlanul és teljeskör!en, térítésmentesen megküldi és hozzáférhet!vé teszi. 
 
Üzleti titok 
 
9) A gazdasági szerepl! az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § 
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 
szerepl! üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szerepl! 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 szerepl! által adott indokolás nem 
megfelel!, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra, (Kbt. 44. § (1) bek.). 
 
A közbeszerzési dokumentumok benyújtása  
 
10) Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az 
ajánlatkér! a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja el!, a 
dokumentum - ha jogszabály eltér!en nem rendelkezik - egyszer! másolatban is benyújtható. Az 
ajánlatkér! el!írja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történ! benyújtását, 
amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen 
garanciavállaló nyilatkozat, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton 
történ! ajánlattétel esetén az ajánlat a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti 
példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.  
 

Az ajánlatot az alábbiak fegyelembe vételével kell benyújtani 

 

Formai követelmények: 

- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell f"zni, a csomót matricával az 
ajánlat els! vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattev! 
részér!l erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegz!, illet!leg az aláírás legalább egy része 
a matricán legyen, másik része pedig az ajánlat lapján. 
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezd!djön és oldalanként növekedjen. Elegend! a szöveget 
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Ajánlatkér! az ett!l kismértékben 
eltér! számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben 
az egyes iratok helye egyértelm"en azonosítható és az iratok helyére egyértelm"en lehet 
hivatkozni.  
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- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szerepl! 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
- Ajánlattev!nek a közbeszerzési dokumentumban tudomására jutott információk 
figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania 1 eredeti példányban és egy – a 
papír alapú példánnyal mindenben megegyez! – elektronikus másolati példányban (CD/DVD/ 
pendrive), amely tartalmazza a papír alapon benyújtott ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható .pdf fájlformátumban. 
Az ajánlatban lév!, minden – az ajánlattev! vagy alvállalkozó szervezet (vagy személy) által 
készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél 
erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult 
személy(ek)t!l írásos felhatalmazást kaptak.  
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása el!tt – módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 
- Amennyiben az ajánlat példánya több elkülönül! részb!l áll, egyértelm"en jelölni kell a kötetek 
számát. 
- Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani, az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell 
tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:  
 

„AJÁNLAT ÓVODA B!VÍTÉSRE” 
illetve a 

"NEM BONTHATÓ FEL AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRID! LEJÁRTA EL!TT!" 
 
Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus adathordozón beadott példánya 
között eltérés van, úgy az eredeti, papír alapú példány szerint kerül értékelésre az ajánlat, 
ajánlatkér! azt tekinti irányadónak. 
 
11) Az ajánlattev! felel!sséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a 
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 
 
Az ajánlattételi határid# meghosszabbítása 
 
12) A Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján az ajánlattételi határid!t csak hosszabbítani lehet, az 
ajánlattételi felhívás módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával [55. §]. 
 
13) Az ajánlatkér! meghosszabbítja az ajánlattételi határid!t, 
 a) ha a kiegészít! tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szerepl! az 56. §-

ban meghatározottak szerint id!ben kérte, nem tudja az el!írt határid!ben [56. § (2) 
bekezdés] teljesíteni, vagy 

 b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 
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14) Ajánlatkér! nem köteles az ajánlattételi határid!t meghosszabbítani, ha a közbeszerzési 
dokumentumok módosítása nem jelent!s, ha nem befolyásolja az ajánlatok id!ben történ! 
megfelel! el!készítését. 
 
Visszalépés a közbeszerzést!l 
 
15) Az ajánlatkér! az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi határid! lejártáig vonhatja 
vissza. 
A visszavonásról az ajánlatkér! - a nem hirdetménnyel induló eljárásokban - az eredeti határid! 
lejárta el!tt egyidej"leg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl!ket. 
 
16) Az ajánlattev! ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. 
 
A kiegészít! tájékoztatás  
 
17) Bármely gazdasági szerepl!, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattev! lehet - a 
megfelel! ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban 
írásban kiegészít! tájékoztatást kérhet az ajánlatkér!t!l vagy az általa meghatározott szervezett!l. 
(Kbt. 56. § (1) bek.) 
 
18) A kiegészít! tájékoztatást a kérés beérkezését követ!en ésszer" határid!n belül, de az 
ajánlattételi határid# lejárta el#tt hat nappal adja meg ajánlatkér#.  
 
19) Az ajánlatkér!, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelel! ajánlattételhez 
szükséges, azonban az ésszer" id!ben történ! válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez 
nem áll megfelel! id! rendelkezésre, ajánlatkér! élhet az ajánlattételi határid! 
meghosszabbításával. 
 

Az ajánlatkér# kéri az ajánlattev#ket, hogy a kiegészít# tájékoztatás kérés során 
megfogalmazott kérdéseiket a  

 
hivatal@alsoors.hu 

 
 elektronikus címre  

Pandur Ferenc intézményvezet#nek címezve 
és a  

topil@topil.hu 
 

elektronikus címre is küldjék meg, a minél gyorsabb kommunikáció megvalósítása 
érdekében. 

 



 25 

Alkalmassági követelmények 
 
20) Ajánlatkér! jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír el! 
alkalmassági követelményt. 
 
Az ajánlatok benyújtása és felbontása  
 
21) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határid! lejártának id!pontjában 
kezdi meg ajánlatkér!. 
 
22) A nem elektronikusan benyújtott ajánlat esetében, az ajánlatot egy példányban, írásban és 
zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani 
az ajánlattételi határid! lejártáig. Az ajánlatkér! el!írja 1 db elektronikus másolati példány (CD 
vagy DVD vagy pendrive) benyújtását. 
 
23) A nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkér!, az ajánlattev!k, 
valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesül! 
ajánlatkér! esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képvisel!i és személyek 
lehetnek jelen.  
 
24) Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkér! ismerteti az ajánlattev!k nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a f!bb, számszer"síthet! adatokat, amelyek az értékelési 
szempontok alapján értékelésre kerülnek. 
 
25) Az ajánlatok bontásának megkezdése el!tt ajánlatkér! ismertetheti a rendelkezésére álló 
fedezet összegét is. 
 
26) Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatok ismertetésér!l az 
ajánlatkér! jegyz!könyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes 
ajánlattev!nek.  
 
27) A határid! után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkér! jegyz!könyvet vesz fel, és azt az 
összes - beleértve az elkésett - ajánlattev!nek is megküldi. 
 
Az ajánlatok bírálatának folyamata 
 
28) A Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkér! megvizsgálja, 
hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
 
29) Az ajánlatkér! köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 
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gazdasági szerepl!, akit az eljárásból ki kell zárni.  
 
30) Az ajánlatkér! a bírálat során a kizáró okok szerinti kritériumok el!zetes ellen!rzésére 
köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, 
valamint minden egyéb az ajánlat megfelel!ségét ellen!rizni, szükség szerint a Kbt. 71-72. § 
szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.  
 
31) A megfelel!nek talált ajánlatokat az ajánlatkér! a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerint, az 
ajánlattételi felhívás 13. pontjában leírtak szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenít! 
szempontok alapján értékeli.  
 
Hiánypótlás, felvilágosításkérés és a számítási hiba javítása 
 
32) Az ajánlatkér! az összes ajánlattev! számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 
lehet!ségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelm" kijelentés, nyilatkozat, igazolás 
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattev!t!l felvilágosítás kérhet. 
 
33) Az ajánlatkér! a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást a többi 
ajánlattev! egyidej" értesítése mellett közvetlenül megküldi az ajánlattev!k részére, megjelölve a 
határid!t, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 
 
34) A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési 
dokumentumok vagy a jogszabályok el!írásainak.  
 
35) A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepl! iratokat - ideértve a 
69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is 
lehet. 
 
Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások 
 
36) A Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkér! az értékelés szempontjából lényeges 
ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást írásban kéri meg, és err!l a 
kérésr!l a többi ajánlattev!t egyidej"leg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett 
szerz!dés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési 
szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre 
kerül! eleme tekintetében. 
 
37) A Kbt. 73. § (5) bekezdésben el!írtaknak megfelel!en ajánlatkér! az alábbiak szerint adja 
meg azoknak a szervezeteknek a nevét amelyekt!l az ajánlattev! tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § 
(4) bekezdés szerinti azon követelményekr!l, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni 
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Nemzetgazdasági Minisztérium (munkabiztonság) 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tár 2-4. Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 
2-4. Web: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 
 
A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint történik: 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Információs Szolgálatot (MISZ) m!ködtet: 
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-292 E-mail cím: munkaved-info@ommf.gov.hu 
 
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a F!városi, Megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási 
F!osztályának Munkavédelmi Ellen!rzési Osztályai (elérhet!ségeik megtalálhatóak a 
http://www.ommf.gov.hu/index.php honlapon az „Elérhet!ségek/Munkavédelmi felügyel!ségek” 
menüpont alatt) segítik tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és a munkavállalókat, a 
munkavédelmi képvisel!ket, továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos 
jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében, 
 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. Tel.: 06-1- 477-5700 Fax: 06-1- 477-5800 Honlap: 
www.munka.hu 
 
Országos Tisztif!orvosi Hivatal (munkaegészségügy) 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Tel.: 
06-1/476-1100 (központi telefonszám) e-mail:tisztifoorvos@oth.antsz.hu 
 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem) 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. Tel.: 06-
1/301-2900 (központi telefonszám) Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258 E-mail cím: 
hivatal@mbfh.hu 
 
2015. április 01-t!l a megyei kormányhivatalokba integrálódott területi bányakapitányságok 
elérhet!sége és illetékességi területe megtalálható a www.mbfh.hu honlapon az 
„Elérhet!ség/Korábbi bányakapitányságok” menüpont alatt 
 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi F!felügyel!ség (környezetvédelem) 
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.:675 
Ügyfélszolgálat: Zöld-pont Iroda, 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6. Telefon: +36 1 224 
9100 E- mail cím: orszagos@zoldhatosag.hu 
zoldpont@oktvf.gov.hu Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 
 
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a F!városi, Megyei Kormányhivatalok Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi F!osztályai (elérhet!ségeik megtalálhatóak a 
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http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/teruleti-felugyelosegek.php honlapon) adnak 
tájékoztatást a gazdasági szerepl!knek 
 
Szociális és Gyermekvédelmi F!igazgatóság 
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 
Telefonszám: +36-1-412-9742 
e-mail: info@szgyf.gov.hu Honlap: www.szgyf.gov.hu 
 
 
Tájékoztatás az ajánlatkér! döntéseir!l 
 
38) Az ajánlatkér! az ajánlatok és elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkér! az 
ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli 
összegezésnek minden ajánlattev! részére egyidej"leg, telefaxon vagy elektronikus úton történ! 
megküldésével teljesíti. 
 
39) A közbeszerzési eljárás során alkalmazott definíciók: 
 
ajánlattev!: az a gazdasági szerepl!, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; 
 
alvállalkozó: az a gazdasági szerepl!, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerz!dés teljesítésében az ajánlattev! által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szerepl!t, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerz!dés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag 
eladóját, 
c) építési beruházás esetén az épít!anyag-eladót; 
 
gazdasági szerepl!: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a 
piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; 
 
közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkér! a közbeszerzés 
vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy 
meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen 
az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott el!zetes 
tájékoztató, m!szaki leírás, ismertet", kiegészít! tájékoztatás, javasolt szerz!déses feltételek, a 
gazdasági szerepl!k által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan 
költségvetés; 
 
40) Alkalmazandó jogszabályok 
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- Az építésügyi és az építésüggyel összefügg! szakmagyakorlási tevékenységekr!l szóló 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. 
- Az épít!ipari kivitelezési tevékenységr!l szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 
- A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervez!i és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól. 
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyr!l.  
 
A jelen ajánlati dokumentációban nem, vagy nem kell! mélységben szabályozott kérdésekben a 
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekel!tt a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és 
végrehajtási rendeleteiben foglaltak az irányadók. 

 
Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerz!déskötés folyamatára, 
el!zményeire, feltételeire, szerz!dés kötelez! tartalmi elemeire vagy szerz!dés teljesítésére 
vonatkozóan, melyek nem egyeztethet!k össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya alá 
tartozó ügyekben kizárólag a Kbt-t kell alkalmazni. 
 
41) Az ajánlat elkészítésének alapját a közbeszerzési dokumentumok kell, hogy képezzék.  
 
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott munkák teljes kör" megvalósítására kell 
ajánlatot adni, illetve vállalkozni (az OTÉK, a MSZ, a hatósági el!írások és a hatályos 
jogszabályok, valamint az ajánlatkér!re vonatkozó egyéb szabályok betartásával), beleértve az 
esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését is. A vállalkozási díjnak a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott m"szaki megoldásra kell vonatkoznia. 
Az ajánlattev! az átalánydíjas ajánlati ár megállapításánál legyen figyelemmel az épít!ipari 
kivitelezési tevékenységr!l szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az 
ajánlattev! az ajánlati ár képzése során legyen figyelemmel a Kbt. 72. §-ban foglaltakra.  

Ajánlatkér! tételes, árazatlan költségvetést bocsát az ajánlattev!k rendelkezésére.  

Ajánlattev#nek a közbeszerzési dokumentumokkal megküldött tételes, árazatlan 
költségvetést kell beáraznia és benyújtania, ez képezi a m$szaki és kereskedelmi ajánlatát. 
Továbbá ennek alapján kell a közbeszerzési dokumentumok részét képez# Felolvasólapot 
az ott meghatározott bontásban és módon kitölteni és csatolni az ajánlathoz. 

A vállalkozási díjat a m"szaki leírásban foglaltak, továbbá a kivitelezési véghatárid! 
figyelembevételével prognosztizált végleges összegben kell megadni magyar forintban (HUF). 

Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a dokumentációban (beleértve az ajánlatkér! 
által esetlegesen kibocsátott kiegészít! tájékoztatást is) részletezett valamennyi munkákat, utalást, 
kiegészítést és a szerz!dés teljesítésével kapcsolatos minden költséget. 

Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a szerz!dés id!tartama alatt bekövetkez! esetleges 
árváltozásokra, és tartalmaznia kell mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának a magyar 
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szabványok szerinti I. min!ségi osztályú megvalósításához, a felhívásban és jelen ajánlati 
dokumentációban rögzítettek betartásához, valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten 
nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység 
ellátásához és a szerz!désszer" teljesítéshez szükségesek. 

Az árképzésben valamennyi nehezít! körülmény figyelembevételre kell, hogy kerüljön, mivel 
erre semmilyen különleges kártalanítás nem történhet.  

Egyenérték$ termékek megajánlása 

A tárgy jellegének egyértelm" meghatározása érdekében a költségvetési kiírás és/vagy m"szaki 
leírás a m"szaki paraméterek meghatározására helyenként gyártmány, típus, eredet, szabadalom, 
védjegy, megjelölést tartalmaz.  

Amennyiben Ajánlattev! élni kíván az egyenérték" termékek megajánlásával, úgy az alábbiakat 
is figyelembe kell eljárnia: 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdései figyelembe vételével amennyiben 
ajánlattev# a költségvetési kiírásban és/vagy m$szaki leírásban meghatározott anyag, 
eszköz, berendezés stb. helyett eltér# típust kíván megajánlani, úgy ajánlatkér# kéri a 
közbeszerzési dokumentumokban rögzített m$szaki tartalomtól (gyártmány, típusok) 
eltér#, de azzal egyenérték$ felhasználásra kerül# anyagok min#ségét, illetve a beépítésre 
kerül# termékek típusát és részletes m$szaki jellemz#it ajánlatában teljesítmény 
nyilatkozattal megadni, amely alapján egyenérték$ség az érintett tételek tekintetében 
egyértelm$en és kétséget kizáró módon vizsgálható, illetve megállapítható.  

A nyilatkozatban meg kell adni az érintett termék eredeti tételszámát és 
nevét/paramétereit, majd az egyenérték$nek tekintett termék nevét/paramétereit. 



 31 

 
IV. M"SZAKI LEÍRÁS 

 
A részletes m$szaki leírás, árazatlan költségvetés a közbeszerzési dokumentáció m$szaki 
mellékleteiben kerül kiadásra, csakúgy mint a joger#s és módosított építési engedély. 
Ajánlatkér# felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott munkálatok képezik jelen beszerzés tárgyát, az ajánlatokat ennek 
figyelembevételével kell elkészítenie ajánlattev#knek.   
 
Az óvoda b#vítésének kivitelezését 2017. június 19-t#l kezdheti meg a nyertes ajánlattev#.  
 
A minibölcs#de építését a szerz#déskötést követ# 5 napon belül, a munkaterület átadását 
követ#en.  
 
A nyertes ajánlattev#nek a kivitelezést 2017. június 19-ig m$köd# óvodai intézmény 
területén kell végrehajtania. Nyertes ajánlattev# feladata a folyamatos m$ködéshez 
szükséges valamennyi eszköz, segédszerkezet, tájékoztatótábla és intézkedés biztosítása, 
valamint a gyermekek, az alkalmazottak és bármely harmadik személyek jól láthatóan 
elhelyezett tájékoztatása, (beleértve a munkaterület környezetében lév# közterületet is) a 
munkaterületr#l és az esetleges balesetveszélyr#l történ# figyelmeztetésr#l. A tájékoztatás 
elmaradásából ered# minden kár ajánlattev#t terheli. 
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V. SZERZ!DÉSTERVEZET 

 
 
 
 
amely létrejött egyrészr!l 
 
Alsóörs Község Önkormányzata 
székhely: 8226 Alsóörs, Endr#di Sándor u. 49. 
adószám: 15734013-2-19 
statisztikai szám: 15734013-8411-321-19 
bankszámlaszám: 11748083-15428581 (OTP Bank nyRt.) 
képviseli: Hebling Zsolt polgármester 
 
mint Megrendel!, - a továbbiakban Megrendel! -,  
 
másrészr!l a 
………………………… 
székhelye: […] 
cégjegyzékszáma: […] 
adószáma: […] 
bankszámlaszáma: […] 
kivitelez!k nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: […] 
képviseli: […] 
képvisel! telefonszáma […] 
e-mail: […] 
 
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”, együtt a továbbiakban: „Szerz#d# Felek”) 
között az alábbi helyen és id!ben a következ! feltételek szerint. 
 
Megrendel!, mint ajánlatkér! 2017. március 31. napján megküldött ajánlattételi felhívással, a 
közbeszerzésekr!l szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Kbt. 115. § (1) 
bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási 
szerz#dés az NGM/27401/6/2016 azonosítószámú projekt keretében az „Alsóörs, 519/1 
hrsz.-ú ingatlanon lév# 354 m2 alapterület$, meglév# óvoda felújítása és 170 m2 új 
foglalkoztató teremmel, valamint mini bölcsödével történ# b#vítése” tárgyában. 

 
Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattev!ként kihirdetésre 
a 2017. […] […]. napján megküldött összegezés tanúsága szerint. 
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1) A szerz#dés tárgya: 
 

1.1. Megrendel! megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Vállalkozási szerz#dés az 
NGM/27401/6/2016 azonosítószámú projekt keretében az „Alsóörs, 519/1 hrsz.-ú 
ingatlanon lév# 354 m2 alapterület$, meglév# óvoda felújítása és 170 m2 új 
foglalkoztató teremmel, valamint mini bölcsödével történ# b#vítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás szerinti munkák elvégzését a jelen szerz!désben és mellékleteiben 
rögzített feltételekkel. 

 
Teljesítés helye: 8226 Alsóörs, Óvoda u. 2., 519/1 hrsz. 
 
A szerz!dés – csatolás nélkül is - elválaszthatatlan részét képezik:  

 
- A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása. 
- A közbeszerzési eljárás vonatkozásában készült közbeszerzési dokumentumok (a 

mellékleteivel együtt), kiegészít! tájékoztatás(ok). 
- A Vállalkozó által benyújtott ajánlat. 
- Vállalkozó felel!sségbiztosítása. 
 

1.2. Vállalkozó a jelen Szerz!dés aláírásával egyidej"leg nyilatkozik, hogy a jelen szerz!dés 
elválaszthatatlan részét képez! M"szaki dokumentációt és a Megrendel! által a 
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat a saját felel!sségére ellen!rizte, az 
azokban foglalt tényeket, el!írásokat ismeri. Vállalkozó a jelen Szerz!dés szerinti 
szerz!déses árat ezen információk figyelembevételével, kell!en nagy szakmai 
tapasztalatára alapozva és az építési helyszín alapos ismeretében állapította meg. 
Vállalkozó a kivitelezés funkciójának, céljainak megfelel! és rendeltetésszer" 
használatához, zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési munkákat 
kalkulálni tudta, és az ezekkel kapcsolatos pénzügyi kockázatokat kifejezetten vállalja, és 
tudomásul veszi, hogy a M"szaki dokumentációban foglaltak nem megfelel!, illet!leg 
nem teljes kör" figyelembevételéb!l adódó többletmunkák miatt megtérítési igénnyel a 
Megrendel!vel szemben nem jogosult fellépni. Vállalkozó kijelenti azt is, hogy a munkák 
nem megfelel! ismeretére visszavezethet! okok miatt semmilyen egyéb többlet-
követeléssel sem léphet fel, esetleges késedelmet ezzel nem indokolhat. 
 

1.3. A Szerz!d! Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát az 
1.1. pontban meghatározott dokumentumok tartalmának megfelel!en, teljes kör"en, 
m"szakilag és min!ségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó el!írásoknak, m"szaki 
szabványoknak megfelel!en, a megadott teljesítési határid!ben elkészíteni, az ehhez 
szükséges valamennyi egyéb, a jelen Szerz!désben és mellékleteiben, a vonatkozó 
jogszabályokban, szabványokban, hatósági el!írásokban meghatározottak szerinti 
munkákat teljes kör"en elvégezni. A Vállalkozó a kivitelezés szerz!désszer" 
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megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy 
jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

  
1.4. A Szerz!déses feladat magában foglal minden olyan munkálatot is, amely a Szerz!désben 

és mellékleteiben nincsen specifikálva, de a feladat természetéb!l adódóan a feladat teljes 
kör" megvalósításához, illetve ahhoz szükséges, hogy a megvalósított, illetve a 
munkákkal érintett valamennyi építmény a használatba vételi engedélyt megkapja, illetve, 
hogy a munkálatok eredményeképpen létrejöv! Létesítmény annak funkciói szerint teljes 
kör" használatra alkalmas állapotban legyen. 
 

1.5. Vállalkozónak ellen!riznie kell a munkakezdés el!tt az összes rajzot, tervet és az azokon 
feltüntetett méreteket. A munkák megkezdése el!tt a Vállalkozónak meg kell gy!z!dnie 
arról, hogy a rajzokban el!írt méretek a helyszínen lév! tényleges helyzetnek felelnek-e 
meg. Az összes felmérést, mérést és kit"zést a Vállalkozónak kell elvégeznie a saját 
költségére és a saját felel!sségére. 

 
1.6. A Vállalkozó eredményfelel!sséggel tartozik a jelen szerz!dés tárgyát képez! munka 

elvégzése vonatkozásában. 
 
1.7. A kivitelezési munkákat a jelen szerz!dés és annak mellékleteinek rendelkezései szerint 

kell elvégezni. A szerz!dés m"szaki tartalma a megvalósításhoz szükséges minden 
anyagot, szerelvényt, berendezést és munkát magában foglalja. 

 
 

2) A vállalkozás díja  
 
2.1. A teljes m"szaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: nettó 

________________ Ft, azaz nettó _______________________ forint. A Szerz!dés 
egyösszeg" (átalányáras) típusú. A vállalkozási díj megállapításának alapjául szolgáló 
árazatlan költségvetési kiírás a közbeszerzési dokumentáció, az árazott költségvetési 
kiírás a Vállalkozó ajánlatának részét képezi. A jelen Szerz!désben foglalt munkák 
vállalkozási díja átalányár, mely tartalmazza a Vállalkozó összes munkavégzéssel, egyéb 
járulékos szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerül! költségét és fedezetét (így különösen 
anyag, felszerelés, munkaer!, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, felvonulási terület, 
mintavételezés és ellen!rzés költségei, hatósági eljárási költségek, stb.). A vállalkozási díj 
az ajánlatban, a szerz!désben és a M"szaki dokumentációban foglalt mennyiségi és 
min!ségi követelmények figyelembevételével került meghatározásra, és biztosítja a 
létesítmény, rendeltetésszer" használatra alkalmas állapotban, határid!re történ! átadását 
Megrendel!nek. 
 



 35 

2.2. Megrendel! el!leg igénylésének a lehet!ségét biztosítja a szerz!désben foglalt – általános 
forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelel! összeg erejéig. 
Vállalkozó igényt tart/nem tart igényt el!legfizetésre. Az el!leg kifizetése a 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés rendelkezései szerint - legkés!bb az építési 
munkaterület átadását követ! 15 napon belül - történik. Az el!leg összege a végszámlából 
kerül levonásra.  

 
2.3. Megrendel! három darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására biztosít 

lehet!séget a teljesítésekkel értékarányosan, az alábbiak szerint:  
• els! részszámla kibocsátásának lehet!sége az általános forgalmi adó nélküli 

szerz!déses érték 25%-át elér! megvalósult teljesítés esetén. 
• második részszámla kibocsátásának lehet!sége az általános forgalmi adó nélküli 

szerz!déses érték 50%-át elér! megvalósult teljesítés esetén. 
• harmadik részszámla kibocsátásának lehet!sége az általános forgalmi adó nélküli 

szerz!déses érték 75%-át elér! megvalósult teljesítés esetén. 
 
A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás mentes m"szaki átadás-átvétel és a 
Vállalkozó által szolgáltatandó dokumentációk hiánytalan átadása.  
 

2.4. A kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5) (6) (7) 
bekezdései, valamint a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A.§ (1) és (3) bekezdés 
irányadók. 
 

2.5. Megrendel! a 2007. évi CXXVII. törvény. 142. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel 
nyilatkozik arról, hogy a 312/2012. (XI. 8.) - az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellen!rzésekr!l, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
Korm. rendelet alapján a kivitelezési munka építési engedély köteles, amelynek 
megfelel!en az általános forgalmi adót a szolgáltatás igénybevev!je fizeti. 

 
2.6. Megrendel! az ellenszolgáltatást a Polgári Törvénykönyvr!l szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban „Ptk.”) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti a Vállalkozó 
számlájának kézhezvételét!l számított harminc napon belül, illet!leg a Ptk. 6:130. § (2) 
bekezdés a)-c) pontjai szerinti esetekben a Vállalkozó teljesítését!l (azaz az átadás-
átvételi eljárás befejezését!l) számított 30 napon belül. 
 

2.7. A jelen szerz!dés 2.1. pontja szerinti vállalkozási díj átalányár, az sem árfolyamváltozás, 
sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A jótállási, illet!leg 
kellékszavatossági id!szakon belüli hibaelhárításnál sem kiszállási díj, sem más költség 
nem számítható fel. 

 
2.8. A jelen szerz!dés 2.1. pontjában meghatározott vállalkozási díjért a Vállalkozó teljes 
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kör"en és hiánytalanul vállalkozik a szerz!dés tárgyának megvalósítására. 
 
2.9. A vállalkozási díj a Vállalkozó jelen szerz!désben foglalt kötelezettségei teljesítésének 

teljes költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás 
teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve a felel!s m"szaki vezet!(k) 
által nyújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltséget (pl.: a Vállalkozó 
ajánlata mellékletei készítésének, a biztosítás, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a 
felvonulási terület, a mintavételezés és ellen!rzés, az el!re nem látható események és 
jogdíjak költségei stb.), függetlenül azok jogcímét!l. Tartalmazza továbbá azon munkák 
elvégzésének ellenértékét is, amelyek a szakmai szokások szerint a szerz!dés tárgyának 
kifogástalan létrehozásához szükségesek, továbbá olyan munkák, ráfordítások költségeit, 
illetve a technikai, min!ségi követelményekb!l ered! többletráfordítások költségeit, 
amelyek a szerz!dés tárgyának rendeltetésszer" használathoz szükségesek. 

 
2.10. A vállalkozási díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem 

tarthat igényt. 
 

2.11. Megrendel! a jelen szerz!désb!l ered! fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése 
esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni 
Vállalkozó részére.  

 
3) Határid# 

 
3.1. A szerz!dés teljesítésének határideje 2017. július 31.  

Megrendel! el!teljesítést elfogad. 
 
3.2. A teljesítési határid! vonatkozásában Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendel! a 

jelen szerz!dés 4.2. pontjában foglaltak szerint biztosítja a munkaterület átadását a 
Vállalkozó részére. 

 
 

4) M$szaki feltételek és Vállalkozó kötelezettségei 
 
4.1. Vállalkozó köteles az épít!ipari kivitelezési tevékenységr!l szóló 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet alapján eljárni. 
 

4.2. Megrendel! a munkaterület átvételére és az építési munkák végzésére az alábbiak szerint 
biztosít lehet!séget Vállalkozó részére: 
 
A Szerz!d! Felek a munkaterület átadásakor jegyz!könyvet vesznek fel, melynek 
mellékletét képezi az aznap készített fénykép felvételsor az épület állapotáról.  
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A munkaterület átadására a szerz!déskötést követ! 5 napon belül. Megrendel! 
gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, 
illetve értesítésér!l. 

 
4.3. Vállalkozó felel a kivitelezés id!szaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és 

!rzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítésér!l és 
figyelmeztet! jelzések elhelyezésér!l.  
 

4.4. Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefügg! zaj-, rezgés-, por-, stb. 
szennyez!dések megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó el!írásokat köteles 
betartani. A Vállalkozónak meg kell tennie minden olyan lépést, mellyel a munkáját 
megvédi az id!járás hatásaitól. Minden ennek elmulasztásából ered! kárt a Vállalkozó 
haladéktalanul köteles saját költségén elhárítani, kijavítani, vagy a gyenge áramú 
rendszerekben esett károk esetében értesíteni köteles Megrendel!t. 
 

4.5. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a már elvégzett munkák állagmegóvásáról 
gondoskodni. A vállalkozási tevékenységre visszavezethet! állagromlások, károsodások 
elhárítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen köteles végrehajtani. 
 

4.6. A Vállalkozó munkáját úgy köteles végezni, hogy az építési terület környezetét a lehet! 
legkisebb mértékben zavarja.  
 

4.7. Vállalkozó köteles az általános és szakági biztonsági és munkavédelmi el!írásokat 
betartani. Vállalkozó munkaid!ben és azon kívül is köteles az épület, a munkaterület t"z- 
és vagyonvédelmét biztosítani.  
 

4.8. Vállalkozó a durva takarítást a m"szaki átadás-átvétel kezdetéig, a takarítást a m"szaki 
átadás-átvétel végéig befejezi. Amennyiben a Vállalkozó a jelen rendelkezés szerinti 
kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást Megrendel! a Vállalkozó 
költségére elvégezteti. 
 

4.9. Vállalkozó a keletkezett hulladékot köteles engedéllyel rendelkez! kezel!höz elszállítani 
és az átadási dokumentáció részeként építési hulladékösszesítést átadni. Vállalkozónak a 
bontási munkálatok során keletkez! bontási hulladékok tekintetében a hatályos 
hulladéktörvény figyelembevételével kell eljárnia. A keletkez! bontási hulladék Hatóság 
részére történ! elszámolásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.  
 
A bontás és építkezés során keletkez! hulladékok bontási, szállítási, elhelyezése, 
ártalmatlanítási költségei Vállalkozót terhelik. 
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4.10. Az építésszervezéssel kapcsolatos összes feladat – a szükséges hatósági engedélyeztetési 

eljárások lefolytatása, (beleértve az esetleges közterület-foglalási engedélyt, útvonal 
engedélyt, stb.) – Vállalkozó kötelezettsége és költsége. Vállalkozó feladata továbbá a 
felvonulási útvonalak kialakítása, az azzal kapcsolatos engedélyezési és 
forgalomtechnikai feltételek biztosítása, valamint minden a szerz!dés tárgyát képez! 
beruházáshoz köt!d! engedélyekben, szakhatósági hozzájárulásokban el!írt feltételek 
maradéktalan teljesítése és annak költségeinek viselése. 
 

4.11. Ahol a munkák megvalósítása közben a Vállalkozó földalatti vagy tet! rétegrendben 
(álmennyezet felett) kábelek, vezetékek vagy közm"vek nyomvonalára utaló jelzéseket 
talál, az ilyen jelzéseket köteles a helyükön hagyni, illetve ha a munkálatok során 
ideiglenesen el kellett azokat távolítani, köteles gondoskodni a visszahelyezésükr!l. 
Minden ezzel kapcsolatos m"velethez a Megrendel! jóváhagyása szükséges. 
 
A Vállalkozó felel!s a Megrendel! által a Szerz!désben megjelölt kábelek, vezetékek és 
közm"vek meg!rzéséért, illetve eltávolításáért és visszahelyezéséért (helyzett!l függ!en), 
és az ezzel kapcsolatos összes költségekért. A munkavégzéséhez köthet! károkozások 
helyreállítását saját költségén kell elvégeznie Vállalkozónak. 
 

4.12. Abban az esetben, ha a helyszínen végzend! munkáról feltételezhet!, hogy az zavarokat 
fog okozni valamely közszolgáltatásban, a Vállalkozó azonnal köteles err!l írásban 
tájékoztatni a Megrendel!t, és ésszer" reagálási id!t kell hagynia, hogy a munkák rendes 
folytatásához szükséges intézkedéseket megtehessék. 
 

4.13. Vállalkozó szavatolja, hogy maga, alvállalkozói, megbízottjai, teljesítési segédei a vállalt 
feladat teljesítése során csak érvényes foglalkoztatási jogviszonnyal, illet!leg 
munkaszerz!déssel rendelkez! munkavállalókat foglalkoztatnak. Vállalkozó e 
kötelezettség megsértéséb!l ered! valamennyi igényért helytállni tartozik. A Szerz!d! 
Felek megállapodnak, hogy Megrendel! e kötelezettség maradéktalan megtartását 
ellen!rizheti akként, hogy Vállalkozót azonnali adatszolgáltatásra és tájékoztatásra 
hívhatja fel. 
 

4.14. Megrendel! köteles a munkaterületet rendszeresen ellen!rizni, az eltakarásra kerül! 
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit a Vállalkozó felé jelezni. 
 

4.15. Az eltakarásra kerül! munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendel! részére bemutatni és 
!t az eltakarásról el!zetesen értesíteni. 
 

4.16. A Megrendel!nek a munkák kivitelezésének el!rehaladása közben, még annak átvétele 
el!tt jogában áll elrendelni vagy eldönteni, hogy: 
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a. távolítsák el a helyszínr!l az utasításban megadott id!n belül mindazon anyagokat 

vagy alkatrészeket, berendezéseket, amelyek a Megrendel! megítélése szerint nem 
felelnek meg a Szerz!désnek; 

b. cseréljék azokat szabályos és megfelel! anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre; 
vagy 

c. tekintet nélkül a korábbi üzempróbákra vagy közbens! kifizetésekre bontsák le és 
készítsék el újra, illetve javítsák ki megfelel! módon az olyan munkákat, amelyek az 
alkatrészek, berendezések, az anyagok, a megmunkálás vagy a Vállalkozó 
felel!sségére végzett tervezés tekintetében a Megrendel! véleménye szerint nem 
felelnek meg a Szerz!dés követelményeinek. 
 

A Megrendel! köteles a lehet! leghamarabb írásban tájékoztatni a Vállalkozót döntésér!l, 
részletezve a jelzett hibákat is.  
 
A Vállalkozó köteles a lehet! leggyorsabban, saját költségén orvosolni az így megjelölt 
hibákat. Ha a Vállalkozó nem tesz eleget az ilyen rendelkezésnek, a Megrendel!nek 
jogában áll más személyeket alkalmazni e feladatok elvégzésére, és ebben az esetben az 
ezzel kapcsolatos költségeket a Megrendel! levonja a Vállalkozó számára esedékes vagy 
kés!bbiekben esedékessé váló kifizetésekb!l. 
 

4.17. Az el!irányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiányára Vállalkozó nem 
hivatkozhat, erre hivatkozással teljesítési határid! túllépést nem kezdeményezhet.  
 

4.18. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért 
vállalt teljes kör" felel!sség mellett. 
 

4.19. Vállalkozó köteles a gyártás és beépítés folyamán az el!írt, valamint a szerz!désszer" 
teljesítés ellen!rzése érdekében szükséges, illet!leg a Megrendel! érdekében szükségessé 
vált vizsgálatokat elvégezni, illetve elvégeztetni.  

 
4.20. A Vállalkozónak a munkaid!n kívül végzend! munkákkal kapcsolatban a munkák 

megkezdése el!tt (ideértve az éjszakai és munkaid!n túli munkavégzést) egyeztetnie kell 
a Megrendel!vel, valamint az összes illetékes hatósággal, és be kell szereznie ezek 
jóváhagyását is. 
 

4.21. Vállalkozónak meg kell neveznie a megfelel! képesítéssel rendelkez! helyszíni 
munkavédelmi, illetve a helyszíni min!ségbiztosításért felel!s személy(eke)t. A helyszíni 
munkavédelmi, illetve a helyszíni min!ségbiztosításért felel!s személy(eke)t kijelölését 
az építési naplóban is fel kell tüntetnie Vállalkozónak. 
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4.22. A Szerz!d! Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó kötelezettsége a felvonulási területek, 

szállítási utak biztosítása, szükség esetén azok hatósági engedélyeztetése, valamint a 
szükséges út- és járdaburkolat bontási engedélyek, a közterület-foglalási engedélyek (daru 
elhelyezéséhez, épít!anyag raktározásához, stb.) beszerzése, költségeinek viselése. A 
Vállalkozó közterületen csak érvényes területfoglalási engedéllyel végezhet 
tevékenységet. 

 
4.23. Vállalkozó köteles a Megrendel!vel jogviszonyban álló harmadik féllel együttm"ködni és 

minden, a munkálatok megvalósításával összefügg! kérdést tisztázni, a munkavégzéshez 
– a szerz!désben rögzített feltételekkel – munkaterületet és felvonulási szolgáltatásokat, 
továbbá azok koordinációját biztosítani, a feltételeket kölcsönösen betartani. 
 

4.24. A Szerz!d! Felek az építkezés ideje alatt heti rendszerességgel helyszíni kooperációt 
tartanak. A kooperációs tárgyalásokról a Megrendel! helyszíni képvisel!je jegyz!könyvet 
készít. 
 

4.25. Bármely olyan munkát, amely mérést igényel, külön felmérési naplót, jegyz!könyvet és 
rajzrészleteket kell vezetni és készíteni eltakarás el!tt. A méréseknél a Megrendel! 
képvisel!je részére az ellen!rzés lehet!ségét biztosítani kell. 
 

4.26. A felmérési naplót mind a Vállalkozó képvisel!jének, mind pedig Megrendel! 
képvisel!jének alá kell írnia. E napló egy példányát közvetlenül annak aláírása után át 
kell adni Megrendel! helyi képvisel!jének. 
 

4.27. A kapcsolattartásra jogosult személyek elérhet!sége: 
 

Megrendel! részér!l, aki egyben a teljesítés igazolás kiállítására is jogosult: 
 
név:  ……………………………….. 
cím:   ……………………………….. 
tel/fax:  ……………………………….. 
e-mail:  ……………………………….. 
 
Vállalkozó részér!l:  
 
név:   ……………………………….. MV-É jogosultsággal rendelkezik  
cím:   ……………………………….. 
tel/fax:  ……………………………….. 
e-mail:  ……………………………….. 
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név:   ………………………………..MV-ÉV jogosultsággal rendelkezik 
cím:   ……………………………….. 
tel/fax:  ……………………………….. 
e-mail:  ……………………………….. 
 
név:   ………………………………..MV-ÉG jogosultsággal rendelkezik 
cím:   ……………………………….. 
tel/fax:  ……………………………….. 
e-mail:  ……………………………….. 
 

4.28. Megrendel! m"szaki ellen!re: 
 
név:  ……………………………….. 
cím:   ……………………………….. 
tel/fax:  ……………………………….. 
e-mail:  ……………………………….. 
 
 
 

5) Szerz#dést biztosító mellékkötelezettségek 
 

5.1. Késedelmi kötbér: 

A Ptk. 6:153.§ értelmében a Vállalkozó késedelembe esik, ha a teljesítési véghatárid!t 
elmulasztja. Megrendel! késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke az 
eredménytelenül eltelt teljesítési véghatárid!t követ! minden késedelmesen eltelt naptári 
nap után a nettó vállalkozói díj 0,5 %/naptári nap, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 30 
%-a. A kötbér maximum elérését követ!en a Megrendel! jogosult jelen szerz!dést - 
érdekmúlásának bizonyítása nélkül - azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátott 
felmondással felmondani. 

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesít a 
szerz!désszer" teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a 
teljesítésre a Megrendel!vel történ! egyeztetést követ!en póthatárid!t vállalni. 
 

5.2. Meghiúsulási kötbér: 
 
A késedelmi kötbér maximumának elérését követ! naptól Vállalkozóval szemben 
Megrendel! meghiúsulási kötbért követelhet a szerz!dést!l való elállás jogának 
gyakorlása mellett. Megrendel! meghiúsulási kötbérre válhat jogosulttá, ha a szerz!dés 
teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amely a Vállalkozó érdekkörébe tartozik. A 
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meghiúsulási kötbér alapja és mértéke a meghiúsulással érintett munkarészek nettó 
vállalkozói díjának 30 %-a. A meghiúsulási kötbér mértéke els!dlegesen a Vállalkozó 
részére teljesítend! vállalkozói díjból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla 
kibocsátásával. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén további kötbér nem kerül 
érvényesítésre. 
 

5.3. Hibás teljesítési kötbér: A Ptk. 6:157.§-ban foglaltak alapján Vállalkozó hibásan teljesít, 
ha az általa végzett munkák min!sége nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályban és a 
szerz!désben, illetve mellékleteiben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, 
vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a jogszabályban és a 
szerz!désben, illetve mellékleteiben meghatározott tulajdonságok, továbbá ha a teljesítés 
során nem tartja be valamely, szerz!désben vállalt, vagy jogszabályban foglalt 
kötelezettségét. Amennyiben a Vállalkozó nem a költségvetésben meghatározott m"szaki 
tartalomnak vagy a szakmai ajánlatának megfelel!en, azaz hibásan teljesít, úgy Megrendel! 
- a szerz!désszegésb!l fakadó egyéb igényein túl - hibás teljesítési kötbérre jogosult. Hibás 
teljesítési kötbér mértéke a hiba észlelését!l és az építési naplóban történt rögzítését!l a 
kijavításig és annak építési naplóban történt elfogadásáig terjed! id!tartamra naponta a 
hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó vállalkozói díjának 1 %-a. A kötbérfizetési 
kötelezettség maximuma 30 napra jutó összeg. Ennek elérését követ!en a Megrendel! 
jogosult a szerz!dést - érdekmúlásának bizonyítása nélkül - azonnali hatállyal írásban, 
indokolással ellátott felmondással felmondani. Ebben az esetben a Megrendel! jogosult 
meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 

A Ptk. 6:187.§ (2) bekezdése alapján Megrendel! a hibás teljesítés miatti kötbér mellett 
nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

Megrendel! a kötbérek tekintetetében felhívja a Vállalkozó figyelmét a Ptk. 6:186. §-ára, 
melynek értelmében a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan 
okból, amelyért felel!s, megszegi a szerz!dést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, 
ha szerz!désszegését kimenti. 

 
 Megrendel! a kötbér visszatartásával kapcsolatban Vállalkozó figyelmét a Kbt. 135.§ (6) 

bekezdésére is. 
  

5.4. Teljesítési biztosíték:  

Ajánlatkér! a Kbt. 134 § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosíték nyújtását írja el!, 
amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj összegének 5%-a.  

A biztosítékot a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja alapján kell biztosítani, azaz a 
Vállalkozó fél választása szerint nyújtható óvadékként az el!írt pénzösszegnek a 
Megrendel! fizetési számlájára történ! befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizet! kezesség biztosításával, vagy biztosítási 
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szerz!dés alapján kiállított - készfizet! kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A 
biztosítéknak a szerz!dés hatálybalépési id!pontjára szükséges rendelkezésre állnia. A 
teljesítési biztosíték a teljesítési határid!ig érvényes. 

 
5.5. Jólteljesítési biztosíték:  
 

Vállalkozó a sikeres m"szaki átadás-átvételi eljárás napját követ! naptól az ajánlattev! által 
vállalt jótállási id! .......  hó teljes tartamára, valamint annak befejez! napját követ! 45. 
napig jólteljesítési biztosítékot tart fenn Megrendel! számára. A jólteljesítési biztosíték 
mértéke a jótállási id!szakra a nettó vállalkozói díj összegének 5%-a. 

 
 A jólteljesítési biztosíték - a Vállalkozó által benyújtott ajánlatnak megfelel!en - 

teljesíthet! a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján Vállalkozó választása szerint, 
figyelemmel arra, hogy Megrendel! lehet!vé teszi a Kbt. 134. § (7) bekezdésben a 
visszatartás lehet!ségét. 

 
5.6. Jótállás: 
 

Vállalkozót ____ /nyertes ajánlattev! ajánlatában meghatározott mérték"/ hónapos 
jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. Vállalkozó jótáll a Szerz!désben foglalt 
kötelezettségeinek szerz!désszer" teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, 
eljárások alkalmasságáért és min!ségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy 
alvállalkozója, esetleg egyéb jogszer"en bevont harmadik személy alkalmazza. A jótállási 
kötelezettségek nem vagy nem jog-, illetve szerz!désszer"en való teljesítéséb!l ered! 
igényeit (beleértve a nem jog-, illetve szerz!désszer" teljesítése következtében a 
használatbavételi engedély beszerzésének akadályoztatása, illet!leg késedelme okán 
keletkezett Megrendel!i igényeket) a Megrendel! érvényesítheti. 
 
A jótállás kezd! napja a m"szaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napját követ! 
nap.   
 
Szavatossági vagy jótállási hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles: 
 

a. a szavatosság és jótállás körébe tartozó javítási munkák közül az élet- és 
vagyonvédelmi okokból azonnali javítást igényel! munkákat haladéktalanul, az 
egyéb, az üzemeltetést gátló hiba esetén a bejelentést követ! legrövidebb, de 
maximum 72 órán belül a hiba megszüntetését megkezdeni, figyelembe véve a 
megrendel! üzemeltetési gyakorlatát, 

 
b. üzemeltetést nem gátló hiba esetén a bejelentéssel egy id!ben kit"zött helyszíni 

bejáráson (nyilatkozattételre jogosult képvisel!vel) megjelenni, vállalását maximum 
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5 napos határid! megjelöléssel megtenni, és a javítást 5 napon belül megkezdeni és a 
Megrendel! által elfogadott határid!re elvégezni, 

 
c. az elvégzett javítást a Vállalkozó köteles a Megrendel!nek írásban bejelenteni. 

 
A Szerz!d! Felek megállapodnak, hogy a hibabejelentés id!pontjának azt tekintik, amikor 
Vállalkozó írásban (e-mail-t is ideértve) értesülést szerzett a hibáról. Amennyiben 
Vállalkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendel! minden további felszólítás 
vagy értesítés nélkül jogosult a javítási munkákat Vállalkozó költségére harmadik 
személlyel elvégeztetni. 
 
Vállalkozó nem felel a felmerült hibákért, ha azok üzemeltetési illetve karbantartási 
hiányosságokra vezethet!k vissza. A Megrendel! felel!s az épület szakszer" 
üzemeltetésért és karbantartásáéért. 

 
 

6) M$szaki átadás-átvétel 
 
6.1. A jelen szerz!dés 1. pontja szerinti épít!ipari kivitelezési tevékenységek befejezését 

követ!en m"szaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni (berendezések, rendszerek 
m"ködési próbája, és a tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megsz"ntetése, szükség 
esetén a próba megismétlése). A m"szaki átadás-átvételi eljárás célja annak 
megállapítása, hogy a jelen Szerz!dés tárgya szerinti épít!ipari kivitelezési tevékenység a 
jelen Szerz!désben és a vonatkozó jogszabályokban el!írtak alapján a kivitelezési 
dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés 
megfelel az el!írt m"szaki és a jelen Szerz!désben vállalt egyéb követelményeknek, 
jellemz!knek. Megrendel! köteles a m"szaki átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban 
részt venni. 

 
6.2. A kivitelezések befejezésekor Vállalkozó készre jelentéssel m"szaki átadás-átvételi 

eljárást kezdeményez. A készre jelentés kézhezvételét követ! 3 napon belül Megrendel! 
kit"zi a m"szaki átadás-átvételi eljárást az érintett hatóságok, szakhatóságok, 
közm"kezel!k bevonásával. A m"szaki-átadás átvétel megkezdése nem lehet kés!bb, 
mint a Vállalkozó készre jelentését!l számított 6. nap. A m"szaki átadás-átvétel után, 
szerz!dés szerinti teljesítés esetén és az átadás-átvételi eljárásban érintettek hozzájáruló 
nyilatkozata alapján Megrendel! teljesítési igazolás aláírásával igazolja a szerz!désben 
foglaltaknak megfelel! teljesítést. Vállalkozó a teljesítési igazolás Megrendel! általi 
aláírása után nyújthatja be a végszámláját. 
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A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapján határid!ben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-
átvétel a szerz!désben el!írt teljesítési határid!n belül megkezd!dik. 

 
6.3. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles a Megrendel! 

rendelkezésére bocsátani a Szerz!dés teljesítését igazoló, valamint a 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt dokumentumokat. A Vállalkozó 
köteles továbbá átadni a Megrendel! részére a min!ségtanúsítási dokumentációt, az 
alkalmazott építési termékek megfelel!ségét igazoló tanúsítványokat, bizonylatokat, 
használati és karbantartási útmutatókat, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a 
Szerz!dés tárgyának a rendeltetésszer" és biztonságos használatához szükséges. A 
t"zvédelmi szempontból jelent!s szerkezetek megfelel!ségér!l kivitelez!i nyilatkozatot 
kell tenni. A nyilatkozathoz mellékelni kell a szerkezet t"zvédelmi paramétereit, és 
alkalmazási feltételeit, érvényes megfelel!ség tanúsítványait tartalmazó jegyzéket. Az 
átadás-átvételi eljárás lezárásáig Vállalkozó köteles Megrendel!nek átadni a kivitelezési 
tevékenységével összefüggésben az esetleges szakhatósági nyilatkozatokat, továbbá a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésében foglalt 
dokumentumokat. Ezen dokumentációk rendelkezésre állásának hiányában az átadás-
átvétel nem zárható le. Vállalkozó feladata a használatbavételi engedély – Megrendel! 
erre irányuló igénye esetén Megrendel! nevében történ! – beszerzésében való teljes kör" 
közrem"ködés. Ennek érdekében a Vállalkozó köteles a kérelemhez szükséges 
dokumentációt összeállítani, valamennyi egyeztetést lefolytatni, szakhatósági és egyéb 
hozzájárulást beszerezni. Az eljárás lefolytatásához a Megrendel! a szükséghez képest 
meghatalmazást ad ki. A Vállalkozó a m"szaki átadás-átvétel id!pontjára megvalósulási 
dokumentációt köteles szolgáltatni papír alapon 3 példányban, valamint elektronikus 
adathordozón digitális formában (CD vagy DVD-én pdf. és dwg. formátumban).  
 

6.4. A Vállalkozó komplett átadási dokumentációt köteles készíteni a Megrendel! részére attól 
függetlenül, hogy annak bizonyos elemeit, dokumentumait már korábban az anyagok, 
termékek, vagy az elkészült munkák megfelel!ségének igazolására átadta. Az átadási 
dokumentáció tervanyagát és iratait az érintett munkák m"szaki átadás-átvételi eljárásakor 
köteles átadni. Komplett átadási dokumentáció hiányában a szerz!dés nem tekinthet! 
teljesítettnek. 

 
6.5. A m"szaki átadás-átvételi eljárásról két példányban jegyz!könyvet kell készíteni. A 

jegyz!könyv egy-egy példánya a Megrendel!t és a Vállalkozót illeti. A Szerz!d! Felek a 
m"szaki átadás-átvételi eljárás során kötelesek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezései szerint eljárni. 

 
6.6. Ha a Megrendel! a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a m"szaki átadás-

átvételi jegyz!könyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és 
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az átvételért felel!s személy megnevezését. 
 

6.7. A jegyz!könyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott id!n belül 
maradéktalanul kijavítani. 
 

6.8. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy 
más hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák 
folytán sem akadályozzák a Létesítmény rendeltetésszer" használatát, ha az egyebekben 
megfelel a jelen Szerz!désben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A 
Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani a megállapodott határid!ig. E hibák 
kijavításáig a Megrendel! visszatarthatja a hibák kijavításának Megrendel! által becsült 
értékét. 

 
7) A szolgáltatás teljesítése alatti káresemény, biztosítás 

 
7.1. Vállalkozó teljes kör" felel!sséggel tartozik a szerz!désben vállalt munkáért, a munka 

megkezdését!l a teljesítés napjáig, azaz a m"szaki átadás-átvétel lezárásának napjáig, és 
azt követ!en a jótállási id!tartam elteltéig a munka- és szállítási folyamatokra 
visszavezethet! károsodások vonatkozásában. 

 
7.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik legalább 50.000.000,- forint/év és 10.000.000,- 

forint/káresemény mérték! építésszerelési felel!sségbiztosítással. A 
felel!sségbiztosításnak kifejezetten a jelen szerz!désre kell vonatkoznia. A 
felel!sségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési 
teljesítésben (meglév! szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkez! károkra, a 
meglév! megmaradó épületekben keletkez! károkra, harmadik személynek okozott dologi 
és személyi károkra. A Vállalkozó tevékenységével összefügg!, illetve a Szerz!dés 
id!tartama alatt keletkez! károkra a Megrendel! felel!sséget nem vállal, és nem nyújt 
külön térítést a károk elhárítására. A biztosítás költségét a Vállalkozó viseli. 

 
7.3. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy az 

épít!anyagok szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak 
körülményeit haladéktalanul köteles jelezni a Megrendel!nek. Amennyiben a kár a 
Vállalkozó, az alvállalkozó(i) vagy a Vállalkozó/alvállalkozó érdekkörébe tartozó 
személy magatartására vezethet! vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles 
a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes kör"en megtéríteni. 

 
8) A szerz#dés megsz$nése 

 
8.1. A jelen szerz!dés a szerz!désben foglalt feladatok és kötelezettségek teljesítésével 

megsz"nik. 
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8.2. A fenti pontban foglalt megsz"nésen túlmen!en a Szerz!d! Felek a szerz!dést azonnali 

hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha 
a. a Vállalkozó ellen cs!deljárás indult. Megrendel! nem jogosult a szerz!dést!l elállni, 

vagy azt felmondani a cs!deljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény 11.§ (2) bekezdés h) pontjában el!írt esetben; 

b. a Vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen végelszámolási vagy 
felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

c. a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 
megállapítja; 

d. a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; 
e. joger!s elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érint! 

szabálysértés vagy b"ncselekmény miatt; 
f. Vállalkozó olyan technológiát, illetve megoldást, módszert alkalmaz, amely eltér a 

m"szaki leírásban meghatározott technológiától, követelményekt!l, illetve a 
módosításhoz a Megrendel! nem járult hozzá. 

 
8.3. Bármelyik fél által bármely okból történ! felmondás esetén a szerz!dés hatályának 

megsz"néséig nyújtott szolgáltatásokkal Szerz!d! Felek elszámolnak. A Szerz!dés 
bármely okból történ! megsz"nése esetén Vállalkozó csak az általa szerz!désszer"en 
teljesített és a Megrendel! által elfogadott szolgáltatások után, a Szerz!dés rendelkezései 
alapján járó kifizetésre tarthat igényt. 
 

8.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerz!désnek bármilyen okból történ! 
megsz"nése esetén a Megrendel! által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, 
bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerz!dés megsz"nésének napján a 
Megrendel! részére visszaszolgáltatja. 

 
8.5. Szerz!d! Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerz!dés bármely, a 

Vállalkozónak felróható okból sz"nik meg, úgy Megrendel! jogosult Vállalkozóval 
szemben kártérítési követelést is érvényesíteni, és jogosult az általa esetlegesen megkötött 
fedezeti szerz!désb!l ered! minden többletköltségét Vállalkozóra hárítani.  

 
9) Jogviták eldöntése és vegyes rendelkezések 

 
9.1. A jelen szerz!dés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Szerz!d! Felek között 

békés úton nem rendezett vitás ügyekben az 1952. évi III. törvény III. fejezete szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkez! bíróság jár el. 
 

9.2. A Szerz!d! Felek megállapodnak, hogy: 
a. a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerz!dés teljesítésével összefüggésben 
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olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek 
nem megfelel! társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b. Vállalkozó a szerz!dés teljesítésének teljes id!tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendel! számára megismerhet!vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti 
ügyletekr!l a Megrendel!t haladéktalanul értesíti. 

 
9.3. Megrendel! jogosult és egyben köteles a szerz!dést felmondani - ha szükséges olyan 

határid!vel, amely lehet!vé teszi, hogy a szerz!déssel 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) pontjában 
meghatározott valamely 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) pontjában 
meghatározott valamely feltétel. 

 
A Szerz!d! Felek rögzítik, hogy a jelen Szerz!dés fentiek szerinti felmondása esetén a 
Vállalkozó a szerz!dés megsz"nése el!tt már teljesített szolgáltatás szerz!désszer" 
pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 

9.4. A Szerz!d! Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvev!székr!l szóló 2011. évi 
LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvev!szék – az Állami 
Számvev!székr!l szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellen!rzési 
feladataival összefüggésben – ellen!rizheti az államháztartás alrendszereib!l 
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érint! 
szerz!déseket a megrendel!nél, a megrendel! nevében vagy képviseletében eljáró 
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerz!d! feleknél, akik, 
illetve amelyek a szerz!dés teljesítéséért felel!sek, továbbá a szerz!dés teljesítésében 
közrem"köd!knél. 
 

9.5. Vállalkozó jelen Szerz!dés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdésének 1. a-c) pontjai szerint átlátható szervezetnek min!sül. 
Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a 
Megrendel!t tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes 
szerz!dést a Megrendel! felmondja vagy – ha a szerz!dés teljesítésére még nem került sor 
– a szerz!dést!l eláll [a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) 
pontja alapján]. 
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9.6. A jelen Szerz!désben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvr!l szóló 
2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekr!l szóló 2015. évi CXLIII. törvény, illet!leg az 
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 

9.7. A Szerz!d! Felek az építési naplón kívüli kapcsolattartásukat hivatalos levél útján végzik, 
mely postailevél vagy, elektronikus levél, vagy fax útján megküldött levélben történik, 
figyelemmel arra, hogy a Megrendel! a Vállalkozóval történ! kommunikáció tekintetében 
el!nyben részesíti az elektronikus utat a jelen Szerz!dés ideje alatt. A jelen Szerz!dés 
teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozón történik, és csak a Szerz!d! 
felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. A Vállalkozó köteles a jelen 
Szerz!dés teljesítése során a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelel!en 
eljárni. 

 
9.8. A jelen Szerz!désben vállalt munkákkal összefüggésben keletkez! szellemi alkotások 

korlátlan, határozatlan idej", kizárólagos és harmadik személynek ellenszolgáltatás nélkül 
átadható felhasználási jogát Megrendel! külön ellenszolgáltatás nélkül szerzi meg. 
Megrendel! ez alapján jogosult bármely a jelen Szerz!dés alapján elkészült m"/alkotás 
átdolgozására is, azzal, hogy Vállalkozót megilletik a szerz! személyhez f"z!d! jogai, és 
Megrendel! szavatol azok érvényesítése tekintetében. 

 
Vállalkozó engedélyt ad Megrendel! részére a többszörözés keretében arra is, hogy a 
m"vet képfelvételen rögzítse, illetve, hogy azt számítógépre vagy elektronikus 
adathordozóra másolja. 
 
A Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerz!dés keretében létrejöv!, illetve a teljesítéshez 
felhasznált valamennyi szellemi alkotáson harmadik személynek nincsen olyan joga, így 
különösen szerz!i joga, szomszédos joga vagy védjegye, amely a Megrendel!nek az adott 
m"vek jelen szerz!dés szerinti hasznosításához szükséges jogát korlátozná, vagy 
akadályozná. 
 
Ha a Vállalkozó a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, és ezért Megrendel! 
hasznosításhoz szükséges jogai sérülnek, úgy a Megrendel! felhívására Vállalkozó 
köteles a szükséges hozzájárulásokat saját költségére megszerezni. Amennyiben erre 
Megrendel! felhívására nem kerül sor, úgy Megrendel! jogosult a hozzájárulásokat a 
Vállalkozó költségére megszerezni, vagy a jelen szerz!dés szerint fizetend! vállalkozási 
díjat, illetve díjrészletet arányosan csökkenteni, illetve a jelen szerz!dést azonnali 
hatállyal felmondani.  
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A Vállalkozó továbbá köteles a Megrendel! minden kárát megtéríteni, amely abból ered, 
hogy a szellemi alkotásokat a hozzájárulás megszerzéséig nem tudja használni, vagy e 
rendelkezés alapján az azonnali hatályú felmondás jogát gyakorolja. 
 

9.9. A Szerz!d! Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerz!dés csak a felek által 
együttesen, kizárólag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelel!en, írásban módosítható. 
 

9.10. Megrendel! nem teszi lehet!vé a szerz!dés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. 

 
9.11. A Szerz!d! Felek a szerz!dést, mint akaratukkal mindenben egyez!t írták alá.  

 
 
Kelt: 
 

__________________ 
Megrendel# 

__________________ 
Vállalkozó 
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VI. IRATMINTÁK 
 

BORÍTÓLAP 
 
 
 

 
„Alsóörs, 519/1 hrsz.-ú ingatlanon lév# 354 m2 

alapterület$, meglév# óvoda felújítása és 170 
m2 új foglalkoztató teremmel, valamint mini 

bölcsödével történ# b#vítése” 
tárgyú, 

a közbeszerzésekr!l szóló, 2015. CXLIII. törvény 
115. § alapján kezdeményezett, nyílt közbeszerzési 

eljárás 
Az ajánlatot adó cég pontos neve: 
  

Címe: 
 

 

Telefonszáma: 
 

 

Telefax száma: 
 

 

E-mail címe: 
 

 

A cég cégjegyzék száma: 
 

 

Cégbírósága: 
 

 

Statisztikai számjele: 
 

 

Adószáma: 
 

 

Uniós adószáma: 
 

 

Épít!ipari kivitelez!i 
nyilvántartási szám (Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara) 

 

A cég Kkvt. szerinti min!sítése: 
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A számlát vezet! bank neve és 
számla száma: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 
személy neve: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 
mobil száma: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 
telefax száma: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 
e-mail címe 
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AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK 
JEGYZÉKE 

 
„Alsóörs, 519/1 hrsz.-ú ingatlanon lév# 354 m2 alapterület$, meglév# óvoda felújítása és 170 

m2 új foglalkoztató teremmel, valamint mini bölcsödével történ# b#vítése” 
tárgyú,  

a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 
(1. számú melléklet) 

Tartalomjegyzék2 
 
 

 Oldalszám 
Felolvasólap, megfelel! képviseleti jogosultsággal rendelkez! személy 
által aláírva. (2. számú melléklet)  

Tartalomjegyzék, oldalszámokkal ellátva, az oldalak összege 
dokumentálva (1. számú melléklet)  

Ajánlattételi nyilatkozat, megfelel! képviseleti jogosultsággal 
rendelkez! személy által aláírva, eredeti példány (3. számú melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint, megfelel! 
képviseleti jogosultsággal rendelkez! személy által aláírva. (4. számú 
melléklet) 

 

Nyilatkozat az ajánlattev! Kkvt. szerinti besorolásáról, megfelel! 
képviseleti jogosultsággal rendelkez! személy által aláírva. (5. számú 
melléklet) 

 

Opcionálisan: Együttm"ködési megállapodás (6. számú melléklet) – 
közös ajánlattétel esetén  

Ajánlattev#(k) nyilatkozata a kizáró okok tekintetében 
Ajánlattev! nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, megfelel! 
képviseleti jogosultsággal rendelkez! személy által aláírva. (7. számú 
melléklet) 

 

Ajánlattev! nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) alpontja tekintetében / I (8/a. számú melléklet)  

Ajánlattev! nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés  
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. (8/b. számú melléklet)  

A felel!sségbiztosítás határid!ben történ! rendelkezésre bocsájtásáról 
szóló nyilatkozat, megfelel! képviseleti jogosultsággal rendelkez! 
személy által aláírva. (9. számú melléklet) 

 

Teljesítési, valamint a jólteljesítési biztosítékok határid!re történ! 
nyújtására vonatkozó nyilatkozat, megfelel! képviseleti jogosultsággal 
rendelkez! személy által aláírva. (10. számú melléklet) 

 

                                                
2 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerül! ajánlat tartalmának megfelel!en aktualizálni kell! 
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 Oldalszám 
Nyilatkozat el!leg igénybevételr!l (11. számú melléklet)  
Nyilatkozat szakemberek szakmai tapasztalatáról (12. számú melléklet)   
Szakemberek önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata (a 
szakember által aláírtan) (13. számú melléklet)  

Árazott költségvetés, pénzügyi és m"szaki ütemterv  
Ajánlattev#(k) és alvállalkozó(k) egyéb igazolásai 

Opcionálisan: Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és 
az annak érkeztetésér!l a cégbíróság által megküldött igazolás - 
amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás 
van folyamatban 

 

Azon gazdasági szerepl!k cégjegyzésre jogosult személyeinek aláírási 
címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-mintája, 
aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták 

 

Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégr!l 
szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével 
–a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozat, amelyben az 
egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az 
igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében 
ajánlatkér! elfogadja bármely olyan dokumentum egyszer" másolatának 
ajánlatban történ! csatolását, amely alkalmas a képviseletre való 
jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, 
közjegyz! által hitelesített nyilatkozat). 

 

Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személyt!l származó, a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erej" 
magánokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot, illetve 
a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képvisel!jének 
felhatalmazása alapján más személy írja alá. 

 

Regisztrációs adatlap  
Az ajánlat mellett külön csatolva: 

1 példány elektronikus adathordozó (CD vagy DVD vagy pendrive) amely tartalmazza: 
az ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban. 
Az árazott költségvetést xls, és pdf formátumban is kérjük benyújtani.   

 
 
 
Az ajánlat …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.  
 
 
Dátum:         cégszer" aláírás 
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 (2. számú melléklet) 

FELOLVASÓLAP 
 

„Alsóörs, 519/1 hrsz.-ú ingatlanon lév# 354 m2 alapterület$, meglév# óvoda felújítása és 170 
m2 új foglalkoztató teremmel, valamint mini bölcsödével történ# b#vítése” 

tárgyú, 
a közbeszerzésekr!l szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 

közbeszerzési eljárás 
 
 

Ajánlattev# neve: 
 
 
 

Ajánlattev# székhelye: 
 
 
 

 
 

Ajánlat értékelési szempontjai Ajánlattev# értékelési szempontokra tett 
vállalása 

 
1.) Összesített nettó ajánlati ár  
 

Nettó HUF 

2.) A szerz#dés teljesítésében részt vev#  
szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendeletben meghatározott MV-
É jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakmai gyakorlati id#n (36 hónap) 
felüli szakmai tapasztalata hónapokban 
kifejezve.  

hónap 

3.) A szerz#dés teljesítésében részt vev#  
szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendeletben meghatározott MV-
ÉV jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati id#n (36 
hónap) felüli szakmai tapasztalata 
hónapokban kifejezve. 
 

hónap 

4.) A szerz#dés teljesítésében részt vev#  hónap 
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szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendeletben meghatározott MV-
ÉG jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati id#n (36 
hónap) felüli szakmai tapasztalata 
hónapokban kifejezve. 
5.) Jótállás id#tartama (a 
szerz#désszer$ teljesítés napjától 
számítottan egész hónapokban 
megadva, de minimum 24 hónap és 
maximum 48 hónap azzal, hogy a 24 
hónapnál rövidebb megajánlások az 
ajánlat érvénytelenségét jelentik, a 48 
hónapnál hosszabb megajánlásokért 
pedig nem jár többlet pont) 

hónap 

 
 
 
Dátum:         cégszer$ aláírás 
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(3. számú melléklet) 

 
Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint)3 

 
„Alsóörs, 519/1 hrsz.-ú ingatlanon lév# 354 m2 alapterület$, meglév# óvoda felújítása és 170 

m2 új foglalkoztató teremmel, valamint mini bölcsödével történ# b#vítése” 
tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattev! / közös ajánlattev!) nevében 
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
 
• Az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi követelmény, utasítás, kikötés és leírás 

gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelel!en ezennel 
kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, 
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

• Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy jelen közbeszerzési dokumentumban rögzítetteket, 
a tárgyi feladat ellátásával összefügg! kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az 
ajánlatunkban rögzítettek szerint. Kötelezettséget vállalunk a szerz!dés megkötésére és 
teljesítésére az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért. 

• Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben 
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.  

• Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tev!k személye 
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerz!dés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattev!k egyetemlegesen 
felel!sek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerz!dés 
teljesítése során. 

• Tudomásul vesszük, hogy Önök a legjobb ár-érték arányú ajánlatot kívánják kiválasztani. 

• Tudomásul vesszük, hogy az ajánlattételi felhívás adatait csak az ajánlattételhez 
hasznosíthatjuk, más célra történ! felhasználása tilos. 

• Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 60 napig 
fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség id!tartama alatt 
nem változtathatjuk meg. 

• Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában benyújtott 
ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben megegyezik a 
papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal. 

                                                
3Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattev! azonos tartalommal köteles aláírni. 
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• Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során 
kibocsátott kiegészít! tájékoztatást jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe vettük.4 

• Kijelentjük, hogy társaságunkkal szemben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált 
módosítás folyamatban van5 / nincs folyamatban6. 
Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képez! valamennyi dokumentum tartalma megfelel a 
valóságnak, azok tartalmáért felel!sséget vállalunk. 

 
 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszer" aláírás  

                                                
4 Opcionális – ha volt(ak) kiegészít! tájékoztatás(ok) 
5 Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni 
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetésér!l a cégbíróság által megküldött 
igazolást, egyszer" másolati példányban. 
6 Megfelel! rész aláhúzandó. 
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(4. számú melléklet) 
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében 

 
„Alsóörs, 519/1 hrsz.-ú ingatlanon lév# 354 m2 alapterület$, meglév# óvoda felújítása és 170 

m2 új foglalkoztató teremmel, valamint mini bölcsödével történ# b#vítése” 
tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattev! / közös ajánlattev!) nevében 
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben a 
Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel!en az alábbiakról nyilatkozom: 
 
1. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót igénybe 
veszünk / nem veszünk igénybe7: 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev# 
alvállalkozót vesz igénybe8 

 
 

 
2. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek tekintetében 

igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak910: 

Az ajánlattev# által a 
fenti részek tekintetében 
igénybe venni kívánt, az 
ajánlat benyújtásakor 

már ismert 
alvállalkozók neve 

Az ajánlattev# által a 
fenti részek tekintetében 
igénybe venni kívánt, az 
ajánlat benyújtásakor 

már ismert alvállalkozók 
címe 

A közbeszerzésnek az a 
része (részei), amelynek 

teljesítéséhez az 
ajánlattev# a már ismert, 

e pontban nevesített 
alvállalkozót igénybe 

veszi 
neve: címe: … 
neve:  címe: … 

Kelt: 
………………..……………………………… 

cégszer" aláírás / meghatalmazott aláírása 
 

                                                
7 Nem kívánt rész törlend!! 
8 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattev! a szerz!dés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni. 
9 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót. 
10 Az ajánlatkér! el!írja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev! alvállalkozót kíván igénybe venni, 
továbbá 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
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 (5. számú melléklet) 
 

Nyilatkozat az ajánlattev# Kkvt. szerinti besorolásáról 
a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint11 

 
„Alsóörs, 519/1 hrsz.-ú ingatlanon lév# 354 m2 alapterület$, meglév# óvoda felújítása és 170 

m2 új foglalkoztató teremmel, valamint mini bölcsödével történ# b#vítése” 
tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattev! / közös ajánlattev!) nevében 
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §12 
szerint vállalkozásunk besorolása a következ!: 
 
(jelölje X-el) 
 
középvállalkozás  
kisvállalkozás  
mikrovállalkozás  
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá  
 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszer" aláírás / meghatalmazott aláírása  

 
 

                                                
11 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev!knek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük. 
12  3. § 

 (1) KKV-nak min#sül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 f!nél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelel! forintösszeg, vagy mérlegf!összege legfeljebb 
43 millió eurónak megfelel! forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak min!sül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 f!nél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegf!összege legfeljebb 10 millió eurónak megfelel! forintösszeg. 

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak min!sül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 f!nél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegf!összege legfeljebb 2 millió eurónak megfelel! forintösszeg. 

(4) Nem min!sül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett 
tulajdoni részesedése - t!ke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 
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(6. számú melléklet) 

 
Együttm$ködési megállapodás13 

(minta) 
 

„Alsóörs, 519/1 hrsz.-ú ingatlanon lév# 354 m2 alapterület$, meglév# óvoda felújítása és 170 
m2 új foglalkoztató teremmel, valamint mini bölcsödével történ# b#vítése” 

tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 
 

……………………………………………………………….… (név, székhely) ajánlattev! és  
…………………………………………………………….…… (név, székhely) ajánlattev! 
(továbbiakban: Felek) között, 
 
Alsóörs Község Önkormányzata által, tárgyi közbeszerzési eljárásban amennyiben nyertesként 
kiválasztásra kerülünk a szerz!dés teljesítésével kapcsolatban - a kés!bbi együttm"ködési 
szerz!dés fontosabb tartalmi kérdéseiben - el!zetesen - az alábbi megállapodást kötjük: 
 
 
1. Képviselet: 
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattev!k teljes jogú képviseletére – a Kbt. 35. § (2) 
bekezdés alapján - az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös 
ajánlattev!k teljes jogú képviseletére, kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására ……………… 
(cégnév) részér!l …………………. (név) (levelezési cím: …, telefon: ..., telefax: ..., e-mail cím: 
…) teljes joggal jogosult. 
 
 
2. A szerz#dés teljesítésének irányítása: 
A szerz!dés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre: 
…………………………………………...…. (cégnév) részér!l: ……………………………… 
……………………………………………… (cégnév) részér!l: ……………………………… 
 
 
3. Felel#sség vállalás 
Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismerték, 
megértették és azokat elfogadják.  
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerz!désben vállalt valamennyi kötelezettség 
teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felel!sséget vállalnak az ajánlatkér! irányába. 
Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szerepl!k személyében az 
ajánlattételi határid! lejárta után változás nem következhet be. 
 
4. Feladatmegosztás 
A szerz!dés teljesítése során elvégzend! feladatok megosztása a felek között a következ!: 

                                                
13 Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltend! ki! 
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FELADAT CÉG 

  
  
  
 
A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. 
 
A Felek a jelen együttm"ködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyez!t, 
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszer" aláírással hitelesítik. 
 
 
Kelt:  
 
 

 
 
 

……………………………… 
cégszer" aláírás 

……………………………… 
cégszer" aláírás 
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(7. számú melléklet) 

 
Ajánlattev# nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról14 

 
„Alsóörs, 519/1 hrsz.-ú ingatlanon lév# 354 m2 alapterület$, meglév# óvoda felújítása és 170 

m2 új foglalkoztató teremmel, valamint mini bölcsödével történ# b#vítése”  
tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
 

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattev! / közös ajánlattev!) 
………………………. (ajánlattev! / közös ajánlattev!) nevében nyilatkozattételre jogosult a 
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
 
Nem állnak fenn velünk szemben az ajánlattételi felhívásban / a Közbeszerzési Törvényben 
foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k), m)  és q) pontjai, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) 
pont szerinti kizáró okok. 

 
*** 

 
Nyilatkozunk – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint –, hogy a 
szerz!dés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), és q pontjai 
valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá es! alvállalkozót. 
 
Kelt: 
 
 

………………..……………………………… 
cégszer" aláírás  

 

                                                
14Ajánlattev!k, közös ajánlattev!k töltik ki, külön-külön. 
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(8/a. melléklet) 
Ajánlattev# nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont kb) alpontja tekintetében / I. 15 
 

„Alsóörs, 519/1 hrsz.-ú ingatlanon lév# 354 m2 alapterület$, meglév# óvoda felújítása és 170 
m2 új foglalkoztató teremmel, valamint mini bölcsödével történ# b#vítése” 

tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 
 

1. Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattev! / közös ajánlattev!) 
………………………. (ajánlattev! / közös ajánlattev!) nevében nyilatkozattételre 
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak min!sül, melyet nem jegyeznek 
szabályozott t!zsdén. 

 
Dátum: 

………………..……………………………… 
cégszer" aláírás  

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

.......…………............…………………… (ajánlattev! / közös ajánlattev!) 
………………………. (ajánlattev! / közös ajánlattev!) nevében nyilatkozattételre 
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak min!sül, melyet szabályozott t!zsdén 
jegyeznek. 

 
 
Dátum 

………………..……………………………… 
cégszer" aláírás  

 
 
Ajánlattev!nek (közös ajánlattev!nek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot kell 
megtennie, a cég valós adati alapján! 
 
Amennyiben ajánlattev! (közös ajánlattev!) az 1. pont szerint nyilatkozik, a 8/b. számú melléklet 
szerint is nyilatkoznia kell. 

                                                
15Ajánlattev!k, közös ajánlattev!k töltik ki, külön-külön. 



 
 

 
 

65 

 

 

 
 

 (8/b. számú melléklet) 
 

Ajánlattev# nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés  
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. 16 17 

 
„Alsóörs, 519/1 hrsz.-ú ingatlanon lév# 354 m2 alapterület$, meglév# óvoda felújítása és 170 

m2 új foglalkoztató teremmel, valamint mini bölcsödével történ# b#vítése” 
tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattev! / közös ajánlattev!) 
………………………. (ajánlattev! / közös ajánlattev!) nevében nyilatkozattételre jogosult a 
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy 
társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott t!zsdén, és amelynek a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel!zésér!l és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. §18 r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonosomat képes vagyok megnevezni, nevüknek és állandó lakóhelyüknek 
bemutatása tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom19: 

                                                
16Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha a 8/a számú melléklet 1. pontja szerint nyilatkozott (ajánlattev!t nem 
jegyzik szabályozott t!zsdén). 
17Ajánlattev!k, közös ajánlattev!k töltik ki, külön-külön. 
182007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja: 
r) tényleges tulajdonos: 
r) *  tényleges tulajdonos: 
ra) *  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkez! szervezetben 
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvr!l szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez! szervezet nem a szabályozott 
piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenérték" nemzetközi el!írásokkal 
összhangban lév! közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) *  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkez! szervezetben - a Ptk. 
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leend! kedvezményezetteket 
már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve m"ködtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták 
meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezel! szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkez! szervezet vezet! tisztségvisel!je; 
19 Ha a gazdasági szerepl#nek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 
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1. 

Valamennyi tényleges tulajdonos neve Valamennyi tényleges tulajdonos 
állandó lakóhelye 

  
  

2. 
VAGY 
 
b)  nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont 

ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs. 
 
 
Dátum: 

………………..……………………………… 
        cégkivonat 
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(9. sz. melléklet) 
 

Ajánlattev# nyilatkozata felel#sségbiztosítás határid#re történ# rendelkezésre bocsátásáról 
 
„Alsóörs, 519/1 hrsz.-ú ingatlanon lév# 354 m2 alapterület$, meglév# óvoda felújítása és 170 

m2 új foglalkoztató teremmel, valamint mini bölcsödével történ# b#vítése” 
tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

Alulírott ............................................. (név), mint a(z) .................................... 
(ajánlattev!/közös ajánlattev!) nevében nyilatkozattételre jogosult kijelentem, hogy 
amennyiben, mint nyertes ajánlattev! jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kihirdetésre 
kerülök, úgy legkés!bb a szerz!déskötés id!pontjára olyan saját nevére szóló 
felel!sségbiztosítást kötök, amely összhangban áll az ajánlattételi felhívásban és a 
szerz!désben foglalt feltételekkel. 

 
 
Dátum: 

………………..……………………………… 
cégszer" aláírás  
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(10. sz. melléklet) 
 

Ajánlattev# nyilatkozata teljesítési és jólteljesítési biztosíték nyújtásáról 
!
 „Alsóörs, 519/1 hrsz.-ú ingatlanon lév# 354 m2 alapterület$, meglév# óvoda felújítása 

és 170 m2 új foglalkoztató teremmel, valamint mini bölcsödével történ# b#vítése” 
tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

!
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattev! / közös ajánlattev!) 
………………………. nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az ajánlattételi 
felhívásban/közbeszerzési dokumentációban el!írt mérték" teljesítési és jólteljesítési biztosítékot 
- a közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint - az ajánlatkér! rendelkezésére 
bocsátjuk. 
  
 
Dátum: 

………………..……………………………… 
cégszer" aláírás  

!
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(11. sz. melléklet) 
 

Nyilatkozat el#leg igénybevételér#l 
 

„Alsóörs, 519/1 hrsz.-ú ingatlanon lév# 354 m2 alapterület$, meglév# óvoda felújítása és 170 
m2 új foglalkoztató teremmel, valamint mini bölcsödével történ# b#vítése” 

tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 
 
 

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattev! / közös ajánlattev!) 
………………………. nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom 
 
hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt el!legigénylési lehet!séggel:   
 

a) élni kívánok, a teljes nettó ajánlati ár ….%-a mértékben20; 
b) az el!leg igénylési lehet!séggel nem kívánok élni21. 

 
 
 
Dátum:  
 

……………………………… 
cégszer" aláírás  

                                                
20 Az igényelhet! el!leg mértéke legfeljebb a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelel! összeg.  
21 A nem kívánt rész törlend!! 
 


