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Bevezetés 
 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

Az Ajánlatkérőnek a dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a Tisztelt Ajánlattevők előtt egyértelműek legyenek 

az érvényes ajánlattétel követelményei, az Ajánlattevők a lehető legjobb ajánlatot tehessék meg és az egységes 

tartalmú ajánlatok előírása könnyítse az értékelés folyamatát. Az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében az 

Ajánlatkérőnek az a kérése, hogy az Ajánlattevők a dokumentációt, annak mellékleteit figyelmesen 

tanulmányozzák és ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el. 

I. fejezet: 

Alapinformációk a közbeszerzési eljárásról 
 

Ajánlatkérő adatai 

 

Alkohol - Drogsegély Ambulancia 
 
Címe:  8200 Veszprém, Egyetem u. 19. 
Telefon:  06/88/401-660 
Telefax:  06/88/401-660 
Email címe: adaamb@invitel.hu; tahybalint@gmail.com;  
Honlap címe: http://www.drogambulancia-veszprem.hu 

 

 

Ajánlatkérő nevében eljáró (kapcsolattartó) neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: 

 

Dr. Tahy Bálint Márk Egyéni Ügyvéd  

 

Címe:   1024 Budapest, Fényes Elek u. 15. 3. em. 2. a.  

Telefon: +36/202201543 

Telefax:  +36 87/448-700 

E-mail:  tahybalint@gmail.com 
 

Az eljárás típusa: 
 

Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § (2) 

bekezdés szerint. 

 

Eljárás nyelve: 

 

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven 

benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 

 

Az eljárás tárgya: 

 

„Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének fejlesztése Noszlopon és Ajkán az Alkohol- és Drogsegély 

Ambulancia Egyesületben” című és EFOP-2.2.3-17-2017-00037 kódszámú pályázat során – 1. rész: Noszlop, 

Alkotmány utca 20/A., Hrsz.: 209/2. DROGSEGÉLY AMBULANCIA KOMPLEX FELÚJÍTÁSA, 2. rész:  

Tósokberénd, Szent István út 79., Hrsz.: 746. „FÉLUTAS” HÁZ KOMPLEX FELÚJÍTÁSA”   
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II. fejezet: 

Eljárást megindító felhívás 

 
……
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III. fejezet: 

Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők részére 
 

Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a dokumentáció az 

ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják 

a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, 

valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség 

vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 

 

Az Ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, 

amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem 

készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó). 

Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az 

abban leírt szolgáltatások céljára. 

 

Általános információk 

 

A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) alapján kerül lefolytatásra. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás az elektronikus 

közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban EKR 

rendelet) 1. § (2) bekezdése szerinti, a Miniszterelnökség által üzemeltetett, a közbeszerzési 

eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (EKR) kerül lefolytatásra, 

kivéve, ha az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása az EKR rendelet 3. 

§ (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével nem kötelező. 

 

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

vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha az EKR rendeletből más 

nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik. 

 

A Kbt. 41. § (2)-(3) és (5) bekezdése csak abban az esetben alkalmazandó, ha az elektronikus úton 

történő kapcsolattartás az EKR rendeletben foglaltak szerint nem kötelező. 

 

Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban 

meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembe vételével, és az előírt 

kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) egyidejű 

csatolásával kell ajánlatát benyújtania az EKR-ben. 

 

Az EKR rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő 

abban az esetben rendelkezhet úgy, hogy nem kötelező az elektronikus úton történő kommunikáció 

és az EKR alkalmazása, ha: 

 

a) a közbeszerzés különleges jellegéből adódóan az elektronikus úton történő kommunikáció olyan 

sajátos berendezéseket vagy fájlformátumokat igényelne, amelyek nem állnak széles körben 

rendelkezésre, vagy amelyeket a széles körben elérhető alkalmazások nem támogatnak; 

b) az ajánlatok elkészítéséhez részben olyan fájlformátumok használata szükséges, amelyek nem 

kezelhetők más nyílt vagy széles körben elérhető alkalmazással, vagy felhasználási engedélyhez 

kötöttek, és az ajánlatkérő nem tudja ezeket az 5. § (3) bekezdése szerint rendelkezésre bocsátani 

az ajánlat érintett részei vonatkozásában; 

c) az elektronikus kommunikáció alkalmazása olyan különleges irodai berendezést igényelne az 

ajánlatkérő részéről, amely általában nem áll az ajánlatkérők rendelkezésére; 

d) az ajánlatkérő olyan fizikai vagy méretarányos modellek benyújtását írja elő, amelyek 

elektronikus úton nem továbbíthatók (a beadandó modell vonatkozásában); 

e) az EKR üzemeltetője által - a honlapján - közzétett tájékoztatás alapján az EKR részben vagy 

egészben tartósan nem tudja biztosítani a Kbt.-nek és végrehajtási rendeleteinek megfelelő eljárást; vagy 

f) az EKR több napon keresztül fennálló üzemzavara [22. § (2) bekezdés] miatt a Kbt. 98. § (2) 
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bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a rendkívüli helyzet által 

megkívánt idő alatt nem lenne megvalósítható. 

 

Az EKR rendelet 3. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérőnek 

az ajánlatok elbírálásáról készített összegezésben fel kell tüntetnie, hogy milyen okból volt 

szükséges az elektronikus úttól eltérő kommunikáció használata.  

 

Az elektronikus úton történő kapcsolattartás mellőzése kizárólag azon dokumentumok, illetve az ajánlat azon része 

tekintetében megengedett, amelynek vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti okok fennállnak.  

 

Az elektronikusúton történő kommunikáció mellőzése az (1) bekezdés szerinti indokok alapján nem alkalmazható 

az ajánlat benyújtásakor a felolvasólap tartalmát képező adattartalomra, kivéve, ha az (1) bekezdése)-f) pontja 

alapján az ajánlatok benyújtása egészében papír alapon történik. 

 

Az EKR rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az EKR 

gondoskodik valamennyi, a rendszerben lefolytatott eljárási cselekmény naplózásáról. A naplózott 

adatállomány bejegyzéseit védettek az arra jogosulatlan személy általi hozzáféréstől, törléstől, 

illetve biztosított, hogy a napló tartalma a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti időtartam alatt amennyiben jogszabály 

hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt hosszabb időtartam alatt - a 

jogosult számára megismerhető és értelmezhető maradjon. 

 

Az EKR rendelet 11. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében ahol a Kbt. az 

érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését 

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

eljárásra vonatkozóan jelezte. 

 

Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, amennyiben az elektronikus úton történő 

kommunikáció és az EKR alkalmazása az EKR rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott 

valamely (különösen az EKR rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti) okból nem kötelező, ez 

esetben az „Iratminták” fejezetben található vonatkozó iratmintát kell megfelelően kitöltve az 

ajánlathoz mellékelni.  

Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő (az iratmintában 

szereplő adatokat teljes körűen tartalmazó) más okirat is mellékelhető. 

 

Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a csatolt 

igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

 

Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, ezért 

hangsúlyozzuk, hogy a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő.  

 

Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén az ajánlattételi 

felhívásban foglaltak az irányadóak. 

 

Ajánlattevő kötelezettségét képezi - az ajánlattételi felhívás és a jelen dokumentáció gondos 

áttanulmányozását követően - az ezekben foglalt valamennyi előírás, követelmény, kikötés, és a 

beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlatkérői követelményekben foglaltak betartása, valamint a 

kiegészítő tájékoztatás kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembe vétele. 

 

Ajánlattevő köteles az ajánlattételi felhívásban, a jelen dokumentációban és az ajánlatkérő által - a 

teljesítéssel kapcsolatban - szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni. 

 

Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges 

információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei az ajánlattevőt terhelik. 

 

Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek - a pontos 

információk hiányára hivatkozó - az ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. 

 

Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen 

dokumentációban részletezett kiegészítő tájékoztatás kérés lehetősége. 
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Ajánlattevőnek - a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az ajánlattételi felhívásban, a 

dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak 

megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie.  

 

Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha az ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy 

hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, jelen 

dokumentációban, és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott 

feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás keretében sem korrigálja. 

 

A megajánlott termékeknek teljes mértékben meg kell felelniük a közbeszerzési műszaki leírásban 

foglaltaknak.  

 

A részletes közbeszerzési műszaki leírásban - egyes esetekben - esetleg 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 

szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) 

bekezdésének értelmében csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 

történtek, az ajánlatokban „azzal egyenértékű” megajánlás is lehetséges. 

 

Hamis adatok szolgáltatása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül és az ajánlatok 

értékelésében nem vesz részt. 

 

Az ajánlatban közölt információk kizárólag jelen közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. 

 

Az ajánlattevők a dokumentációt bizalmasan kötelesek kezelni, azt kizárólag a jelen eljárás 

keretében használhatják fel. 

 

1. Az ajánlattétel költségei 

 

Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket Ajánlattevőnek kell viselnie. A jelen 

közbeszerzési eljárás eredményes vagy esetleges eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel 

szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye, kivéve a Kbt. 177. § (2) 

bekezdésben foglaltak fennállása esetén. 

 

2. A dokumentáció használata 

 

Az Ajánlatkérő nem járul hozzá a dokumentáció másolásához. A másolásra csak akkor van lehetőség, ha az 

kizárólag az Ajánlattevő részére az ajánlat elkészítéséhez szükséges. A Kapacitás szervezetek, Alvállalkozók 

számára a rájuk vonatkozó mértékben készíthető kivonat. Az Ajánlatkérő nem járul hozzá a dokumentáció más, 

egyéb módon történő felhasználásához, kizárólag az ajánlat elkészítéséhez. 

 

3. Szerződéses feltételek 

 

A szerződést az Ajánlatkérő a nyertesként kihirdetett Ajánlattevővel az ajánlattételi felhívásban, a 

dokumentációban, a szerződéses feltételekben és az ajánlatban szereplő tartalommal köti meg. A nyertes ajánlat a 

szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletté válik. Jelen eljárás szerződéses feltételeit külön dokumentum 

tartalmazza. Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a szerződéses feltételekre vonatkozó 

nyilatkozatot csatolják ajánlatukhoz. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a végleges 

szerződés szövegezése formai szempontból eltérhet! 

 

Ajánlatkérő kijelenti, hogy a dokumentáció szerinti szerződés megkötésére vonatkozó 

jogosultsággal rendelkezik. 

 

4. Üzleti titok 

 

A Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gazdasági szereplő az ajánlatban, 

hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. §-a szerinti indokolásban elkülönített 

módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 
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tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 

szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 

elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 

információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 

sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság 

szintjén kerül megfogalmazásra. 

Az EKR rendelet 11. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a gazdasági 

szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített 

elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 

 

5. Alkalmazandó jogszabályok 

 

A jelen dokumentációban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a vonatkozó 

hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(Kbt.) rendelkezései az irányadóak. 

 

6. Kiegészítő tájékoztatás 

 

Az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására 

szolgál a kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetősége. 

 

A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési 

eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési 

dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az 

ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével, a 

Kbt. 56. § (2)-(5) bekezdéseinek rendelkezései szerint adja meg a kért tájékoztatást. 

 

Ajánlatkérő a kérésre adott tájékoztatás teljes tartalmát az EKR-ben valamennyi - az eljárás iránt 

érdeklődő - gazdasági szereplő részére megküldi. 

 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az 

ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő 

ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz 

figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt 

módon élhet az ajánlattételi meghosszabbításának lehetőségével. 

 

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt válaszadási 

határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az 

ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. 

 

Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, ha a kiegészítő tájékoztatást, 

annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, 

nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] teljesíteni. A meghosszabbítás mértékének 

arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk jelentőségével. 

 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadása vonatkozásában releváns ésszerű határidőnek az 

ajánlattételi határidő lejárta előtti 6. napot tekinti! 

 

Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő tájékoztatásban foglalt ajánlatkérői válaszok figyelembe 

vételével elkészíteni és benyújtani. 

 

7. Az ajánlat pénzneme 

 

Az ajánlattevő ajánlatában az árat kizárólag magyar Ft-ban (HUF) határozhatja meg. 

 

8. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat 

 



9 

 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők számára részajánlattételi lehetőséget 

biztosít. 

 

Ajánlattevők a jelen közbeszerzési eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem nyújthatnak 

be. 

 

9. Az ajánlati ár 

 

Az ellenszolgáltatás összegét (egyösszegű ajánlati ár) az ajánlat részeként benyújtandó 

felolvasólapon, nettó összegben, HUF mértékegységben kell megadni. 

 

A megajánlott ellenszolgáltatásnak a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok 

megvalósításával összefüggő valamennyi költséget tartalmaznia kell, így az ajánlati áron felül 

költség, díjazás, stb. semmilyen más jogcímen nem számolható el. 

 

Az ajánlati ár a szerződés átalányáras jellegéből adódóan a szerződés teljes időtartama alatt kötött, 

nem módosítható. 

 

10. A szerződéses ár 

 

A szerződéses ár a beszerzés tárgyát képező teljes feladatra és mennyiségre vonatkozik, a 

közbeszerzési dokumentáció IV. fejezetében foglalt szerződéses feltételekre figyelemmel 

tartalmaznia kell minden, a munkák teljes körű elvégzésével kapcsolatban felmerülő költséget, 

anyag- és munkadíjat. 

 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) 

bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a Vállalkozói díjnak magában kell foglalnia 

 

a) a közvetlen költséget, ennek keretében 

 

aa) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, 

ab) az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, 

 

b) a fedezetet, ennek keretében 

 

ba) a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, 

bb) a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsióradíj nem tartalmazza. 

 

11. Ajánlati kötöttség 

 

Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított 60. napig maradnak 

érvényben, amely időtartam azonos az ajánlati kötöttség időtartamával. Minden ennél rövidebb 

ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít. 

 

Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek 

az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, 

felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az 

ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 

időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben 

nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. 

 

Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 

időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell 

hagyni. 

 

A nyertes ajánlattevő és - a Kbt 131. § (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb 

ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek 

az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc - építési beruházás esetén 

hatvan - nappal meghosszabbodik. 
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12. Tájékoztatás 

 

A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő az alábbiakban adja közre azon szervezetek 

nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon 

követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: 

 

 Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság (1054 Budapest, 

Kálmán Imre u. 2.., telefon: Telefon: (06 1) 896-2902) 

 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkavédelmi Felügyelősége (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., telefon: 06-76-500-670, fax: 

06-76-500-797 ,e-mail:bacsk-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkavédelmi Felügyelősége  (7621 Pécs, Király u. 46., telefon: 06-72-518-841, fax:06-72-539-099 , e-

mail:baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkavédelmi Felügyelősége ( 4024 Debrecen, Piac u. 42-48., telefon: 06-52-417-340, fax: 06-52-451-

063, e-mail:  hajdubihar-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu web: 

http://www.nmh.gov.hu) 

 

 Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkavédelmi Felügyelősége (1132 Budapest, Visegrádi u. 49., postacím:1438 Budapest Pf. 520., 

telefon: 06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602, e-mail:budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, 

budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

 Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi 

Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265., tel: 06-1-236-3900, 

fax: 06-1- 236-3999, E-mail: pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkaügyi Felügyelősége (9022 Győr, Gárdonyi Géza u. 7., Postacím: 9001 Győr, Pf. 601., tel: 06-96-

512-960 

fax: 06-96-315-788, E-mail: gyorms-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, gyorms-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

 Vas Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi 

Felügyelősége (9700 Szombathely, Vízöntő u. 7., Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 69., tel: 06-94-513-

720 fax: 06-94-513-735, E-mail: vas-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

 Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi 

Felügyelősége (8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre u. 17., Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 291., tel: 06-

92-549-375, fax: 06-92-549-278, E-mail: zala-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, zala-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

 Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi 

Felügyelősége (8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 6., Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 373., tel: 

06-22-511-000, fax: 06-22-316-577, E-mail: fejer-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, fejer-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkaügyi Felügyelősége (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2., Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 1288., 

tel: 06-34-512-372, 06-34-512-373, fax: 06-34-512-377, E-mail: komarome-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi 

Felügyelősége (8200 Veszprém, Batsányi u. 5., Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 390. , tel: 06-88-564-730 

fax: 06-88-563-500, E-mail: veszprem-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, veszprem-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

mailto:bacsk-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:hajdubihar-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
http://www.nmh.gov.hu/
mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:gyorms-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:vas-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:zala-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:fejer-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:komarome-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:komarome-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:veszprem-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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 Somogy Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi 

Felügyelősége (7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15., Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 365. 

tel: 06-82-529-699, fax: 06-82-529-691, E-mail: somogy-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, somogy-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

Tolna Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi 

Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2., Postacím: 7101 Szekszárd, Pf. 470., tel: 06-

74-529-782, fax: 06-74-528-127, E-mail: tolna-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, tolna-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkaügyi Felügyelősége (3530 Miskolc, Mindszent tér 1. , Postacím: 3501 Miskolc Pf. 173. 

, tel: 06-46-500-570, fax: 06-46-500-580, E-mail: borsodaz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, borsodaz-

kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi 

Felügyelősége (3300 Eger, Szarvas tér 1., Postacím: 3301 Eger, Pf. 133., tel: 06-36-512-090, fax: 06-36-

512-091, E-mail: heves-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

 Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi 

Felügyelősége (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 3101 Salgótarján, Pf. 7., tel: 06-32-520-450, fax: 06-

32-520-453, E-mail: nograd-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkaügyi Felügyelősége (5000 Szolnok, Kellner Gyula utca 2-4. III. emelet, Postacím: 5001 Szolnok, 

Pf. 52., tel: 06-56-510-840, fax: 06-56-510-848, E-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, jasznsz-

kh-mmszsz@ommf.gov.hu) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és 

Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9., 

Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 421., tel: 06-42-407-511, fax: 06-42-407-484, E-mail: szabolcsszb-kh-

mmszsz-mu@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

 Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi 

Felügyelősége (5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. , Postacím: 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3., tel: 

06-66-529-440, fax: 06-66-529-465, E-mail: bekes-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, bekes-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

 Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi 

Felügyelősége (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Postacím: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., tel: 

06-62-554-098, fax: 06-62-554-098, E-mail: csongrad-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, csongrad-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., Tel: +36 1 476-

1100) 06-80-204-264 zöld szám. 

 

 Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: H-1016 Budapest, Mészáros 

u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-1-224-92-62., www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

 

 Egyenlő Bánásmód Hatóság: H- 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 

Telefon: 06-1-795-2975, Fax: 06-1-795-0760, , www.egyenlobanasmod.hu 

 

 

13. Az ajánlatok benyújtási határideje 

 

Az EKR rendelet 15. § (3) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az 

ajánlatoknak legkésőbb 2018. november 09. napján, 14:00 óráig elektronikusan kell beérkezniük 

az EKR-be. 

 

 

Amennyiben az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása az EKR rendelet 

3. § (1) bekezdésében meghatározott valamely (különösen az EKR rendelet 3. § (1) bekezdés e) 

pontja szerinti) okból nem kötelező: 

mailto:somogy-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:tolna-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:borsodaz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)%0B
mailto:borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)%0B
mailto:heves-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:nograd-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:jasznsz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:bekes-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:csongrad-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
http://www.egyenlobanasmod.hu/
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Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be.  

 

A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatot az ajánlattevő viseli. 

 

 

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét ajánlatkérő a helyszínen átvételi elismervény 

formájában írásban visszaigazolja. 

 

A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül, ami a tértivevényen, illetve 

az átvételi elismervényen szereplő időpont. 

 

Az ajánlatoknak legkésőbb 2018. november 09. napján, 14:00 óráig meg kell érkezniük 

az alábbi címre: 

 

dr. Tahy Bálint Márk 

egyéni ügyvéd 

 

1024 Budapest 

Fényes Elek u. 15. 3. em. 2. a. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi határidőt az ajánlattételi 

felhívás módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával [55. §] meghosszabbíthatja. 

 

14. Késedelmes ajánlatok 

 

Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amelyet az általa meghatározott ajánlattételi határidőt követően 

nyújtanak be, érvénytelennek nyilvánít. 

 

A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes beleértve az elkésett 

- ajánlattevőnek meg kell küldeni (Kbt. 68. § (6) bekezdés). 

 

15. Az ajánlatok felbontása 

 

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

órával később kezdi meg (EKR rendelet 15. § (2) bekezdés). 

 

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A 

beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld (EKR rendelet 15. § (3) bekezdés). 

 

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

az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak (EKR rendelet 15. § (4) bekezdés). 

 

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az 

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

ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi (EKR rendelet 15. § (5) 

bekezdés). 

 

Részben elektronikusan benyújtott ajánlat bontását a (4) bekezdésben foglaltak szerint az EKR 

végzi, az ajánlatkérő azonban ebben az esetben köteles az ajánlat EKR-en kívül beérkező részeit 

- külön bontás tartása nélkül - a megfelelő ajánlathoz társítani és azt dokumentálni.  

 

Fizikai modell benyújtása esetén azt fénykép vagy jegyzőkönyv készítésével és annak az EKR-be az eljárás iratai 

közötti feltöltésével kell az ajánlatkérőnek dokumentálnia (EKR rendelet 15. § (6) bekezdés). 

 

Az elektronikusan benyújtott ajánlat (tárgyalásos eljárásban végleges ajánlat) esetében az 

ajánlatkérő feltüntetheti az EKR által generált jegyzőkönyvben a fedezet összegét, amennyiben azt 

a bontást megelőzően az EKR-ben rögzítette (EKR rendelet 15. § (7) bekezdés). 

 

Amennyiben az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása az EKR rendelet 
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3. § (1) bekezdésében meghatározott valamely (különösen az EKR rendelet 3. § (1) bekezdés e) 

pontja szerinti) okból nem kötelező: 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyen és 

időpontban kezdi meg. 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának és a bontási eljárás kezdetének időpontját a 

Magyar Telekom Nyrt. 180-as hívószámának pontos időjelzése szerint állapítja meg. 

 

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 

személyek, továbbá - tekintettel arra, hogy a közbeszerzéshez ajánlatkérő támogatásban részesül 

- a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E 

személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek (Kbt. 68. § (3) bekezdés). 

 

Az ajánlatok bontása az ajánlattevők megjelent képviselőinek jelenlétében, az ajánlattételi határidő 

lejártának időpontjában kezdődik. Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem 

kapnak. Az ajánlattevők jelen lévő képviselői részvételük igazolására jelenléti ívet írnak alá. 

 

Az ajánlatok felbontásakor az egyes ajánlatok eredeti, papír alapú példányainak felolvasólapjairól 

ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, 

számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az 

ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is (Kbt. 

68. § (4) bekezdés). 

 

Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az ajánlatkérő 

jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes 

ajánlattevőnek (Kbt. 68. § (6) bekezdés). 

 

16. A szerződés megkötése 

 

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös 

ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban 

közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. 

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti időtartama alatt 

köteles megkötni. Ha e törvény másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés 

az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, 

 

az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított 

összegezés - megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig. 

 

Ha jogorvoslati kérelmet [148. § (2) bekezdés] vagy kezdeményezést [152. §] nyújtanak be, a 

szerződést - a Kbt. 131. § (3) bekezdés szerinti esetben a jogorvoslati eljárással érintett részre 

vonatkozó szerződést - az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését 

eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési 

Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [156. § (4) bekezdés].  

 

Ha időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a 

nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja. 

 

A szerződés aláírásához - ha ezt nem az ajánlattevő erre feljogosított tisztségviselői kívánják 

megtenni - az ajánlattevőt képviselő személyek számára a szerződés aláírására felhatalmazó 

külön eredeti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás 

szükséges. 

 

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés 

megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (5) bekezdésben 

meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul 

ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését 

követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a 
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szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a 

szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. 

 

17. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények 

 

Az ajánlat formája és aláírása 

 

Ajánlattevő az ajánlatot az EKR-ben köteles benyújtani. 

 

Amennyiben az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása az EKR rendelet 

3. § (1) bekezdésében meghatározott valamely (különösen az EKR rendelet 3. § (1) bekezdés e) 

pontja szerinti) okból nem kötelező, az ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban 

megjelölt számú példányban, papír alapon, illetve CD/DVD adathordozón kell közvetlenül vagy 

postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

 

 

A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás megnevezését és számát az alábbiak szerint: 

 

„Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének fejlesztése Noszlopon és Ajkán az Alkohol- és 

Drogsegély Ambulancia Egyesületben” című és EFOP-2.2.3-17-2017-00037 kódszámú pályázat során – 1. 

rész: Noszlop, Alkotmány utca 20/A., Hrsz.: 209/2. DROGSEGÉLY AMBULANCIA KOMPLEX 

FELÚJÍTÁSA, 2. rész:  Tósokberénd, Szent István út 79., Hrsz.: 746. „FÉLUTAS” HÁZ KOMPLEX 

FELÚJÍTÁSA” Az ajánlattételi határidő (2018. november 09. 14:00 óra) előtt felbontani TILOS! 

 

továbbá fel kell tüntetni az ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve ha a jelen 

közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el, akkor az ilyen 

szervezeti egység telephelyét, fióktelepét. 

 

A kért példányszámú ajánlatot együttesen egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell 

csomagolni, amelynek az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában zártnak, át nem látszónak, 

sértetlennek kell lennie és biztosítania kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak. Az 

ajánlat csomagolása akkor nem minősül zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat 

bármely példánya kivehető. 

 

18. Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények 

 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása, valamint az ajánlat 

részét képező dokumentumok és nyilatkozatok benyújtása során az EKR rendelet 10. § (1)-(3) és 

(5) bekezdéseiben foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével szükséges eljárniuk. 

 

Ajánlattevőnek AJÁNLATÁBAN kizárólag az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell 

benyújtania, amennyiben a dokumentációban leírtak alapján az adott dokumentum az 

ajánlattevőre, az alvállalkozóra, valamint az erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozik.  

 

Az ajánlatban benyújtott dokumentumoknak meg kell felelnie a táblázatban részletezett tartalmi és formai 

követelményeknek. 

 

Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR rendelet 10. § (2) 

bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében amennyiben valamely 

nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén 

rendelkezésre áll, a fentiekben részletezett információktól eltérően a nyilatkozatot az 

elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni! 

 

Az EKR rendelet 11. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az 

ajánlatkérő által - a közbeszerzési dokumentumok között az EKR rendelet 11. § (7) bekezdése 

szerinti elektronikus űrlap alkalmazásával - létrehozott felolvasólapot az ajánlattevő az 

elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni! 

 

19. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE 
 



15 

 

Az elbírálás részszempontjai és a súlyszámok: 
 

Részszempont 
Adható pontszám alsó és 

felső határa 
Súlyszám 

1. nettó ajánlati ár (HUF, egész számban) 1-10 70 

2. A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, 
teherbírásuk legalább 90 %-át elérő 
kihasználtság mellett mozognak a 
fuvarszámok csökkentése érdekében 

1-10 10 

3. Porzó anyagok szállítása kizárólag 
ponyvával fedetten történik 

1-10 10 

4. Vállalja, hogy éjszaka nem végez 
kivitelezési munkát 22:00-06:00 óra között 

1 - 10 10 

 
1. részszempont: A nettó ajánlati ár 

 
Az ajánlatban az ajánlati árat egyösszegben, nettó módon, pozitív egész számban kifejezve, forintban 
(HUF) kell megadni. Az ajánlati ár meghatározásakor figyelemmel kell lenni a Felhívásban és a jelen 
Dokumentumban meghatározott valamennyi feladatra, költségre. A díjnak emellett tartalmaznia kell 
mindazokat a költségeket, amelyek a beszerzés tárgyának megvalósításához, a műszaki leírásban 
rögzített feltételek betartásához szükségesek.  
 
Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a 
hatályos szabályozás a szerződést a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás 
nélkül módosítja.  
 
Az ajánlatban az ajánlati árat nettó módon forintban (HUF) kell megadni. Az ajánlati ár 
meghatározásakor figyelemmel kell lenni a felhívásban és a dokumentumban meghatározott 
valamennyi feladatra, költségre. A díjnak emellett tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek 
az ajánlat tárgyának megvalósításához, a feladat- és műszaki leírásban rögzített feltételek betartásához 
szükségesek.  

 
Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a 
betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. Amennyiben az ajánlati ár az ajánlatban több 
helyen kerül rögzítésre, és azok között eltérés van és az ellentmondás nem nyilvánvaló számítási hiba, 
úgy az ajánlatkérő ajánlata érvénytelen. 

 
Ajánlati ár bírálati módszere: 

 
A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet  A.1.ba) 
pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás módszere.  
A megajánlott legalacsonyabb ellenértékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek 
megfelelően a legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó ajánlat a maximum 10 pontot kapja, a többi 
Ajánlattevő pontszáma pedig, a következő képlet alapján kerül meghatározásra: 

 

Xlegkedvezőbb 
Xvizsgált 

*9+1 

Xlegkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat 
Xvizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása 
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2. 3. és 4. részszempontok:  
 
Ajánlatkérő az abszolút értékelési módszert alkalmazza tárgyi értékelési szempontok tekintetében. 
 
Az ajánlatkérő értékelni kívánja a munkák megvalósítása során az egyes környezetvédelemmel kapcsolatos 
vállalásokat. 
A vállalást az ajánlattevőknek minden részszempont esetében igen/nem válasszal kell megadniuk. 
Az ajánlatkérő az „igen” választ 10 ponttal értékeli, míg a „nem” választ „1” ponttal. 
Az igen és a nem válaszadáson túl minden más válaszadás nem értelmezhető és ezért az ajánlat 
érvénytelenségét vonja maga után. 
 

 

 

20. Egyéb információk: 

 

 

1. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás az EKR rendelet 

alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett - a közbeszerzési eljárások 

elektronikus lebonyolítását támogató - informatikai rendszerben (Elektronikus Közbeszerzési 

Rendszer) kerül lefolytatásra, kivéve, ha az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR 

alkalmazása az EKR rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe 

vételével nem kötelező.  

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

vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha az EKR rendeletből más 

nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik.  

A Kbt. 41. § (2)-(3) és (5) bekezdése csak abban az esetben alkalmazandó, ha az elektronikus úton 

történő kapcsolattartás az EKR rendeletben foglaltak szerint nem kötelező.  

Ajánlatkérő a fentiekben részletezett információkkal összefüggésben nyomatékosan felhívja az 

ajánlattevők figyelmét, hogy üzemzavarnak az EKR üzemeltetője által megállapított és külön 

jogszabályban foglaltak szerint dokumentált, előre nem tervezett üzemszünetet vagy előre nem 

tervezett, az EKR korlátozott működőképességét jelentő helyzetet tekinti!  

Az EKR rendelet 17. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében, ha az ajánlattevő 

által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, 

így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes 

vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [22. § (2) bekezdés] 

következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását 

követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását 

követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni. 

2. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt 

jogszabályi előírások értelmében az EKR használatához (így az ajánlat elkészítéséhez és 

benyújtásához) az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Az EKR rendelet 6. 

§ (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében ajánlattételre csak olyan gazdasági 

szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben azzal, hogy az ajánlatkérő az ajánlattételre 

felhívni kívánt gazdasági szereplőt az EKR-en kívül előzetesen felhívhatja a regisztráció megtételére. 

3. Az ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása, valamint az 

ajánlat részét képező dokumentumok és nyilatkozatok benyújtása során az EKR rendelet 10. § (1)-
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(3) és (5) bekezdéseiben foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével szükséges eljárniuk. Ahol 

a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, 

azon a dokumentum EKR rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. Az 

elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul 

automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje 

az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.  

4. Az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés és a kizáró okok fenn nem állásának 

igazolása az EKR rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján is történhet. 

5. Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának 

és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKR rendelet 13. §-a alapján 

vizsgálja. 

6. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a közbeszerzési dokumentumokat 

jelen ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjától, korlátozás nélkül, teljes körűen, 

közvetlenül és díjmentesen az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátja. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR rendelet 20. § (3) bekezdésében foglalt 

jogszabályi előírások értelmében a Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglalt követelmény nem 

alkalmazandó! Amennyiben az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása az 

EKR rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott valamely (különösen az EKR rendelet 3. § (1) 

bekezdés e) pontja szerinti) okból nem kötelező, a Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében 

a közbeszerzési dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban 

megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.  

7. A közbeszerzési dokumentáció egyebek mellett a szerződéses feltételeket tartalmazó vállalkozási 

szerződéstervezetet, az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges 

információkról szóló tájékoztatást (az ajánlattal szemben támasztott tartalmi és formai 

követelményeket), az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, valamint 

az ajánlat részeként benyújtandó egyéb igazolások és nyilatkozatok ajánlott mintáit tartalmazza. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR rendelet 10. § (2) bekezdésében foglalt 

jogszabályi előírások értelmében amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus 

űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus 

űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni!  

8. A Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a közbeszerzési eljárásban 

kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő 

nem küldött ajánlattételi felhívást. Az EKR rendelet 11. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi 

előírások értelmében ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy 

felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az 

eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 

9. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. A 

Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy 

amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 

szereplőt von be az eljárásba, e gazdasági szereplőre tekintettel nem rendel el újabb hiánypótlást! 

10. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők ajánlatukhoz kötelesek együttműködési 

megállapodást csatolni, amelyben egyebek mellett kifejezetten elismerik a szerződés teljesítéséért 

fennálló együttes kötelezettségüket és egyetemleges felelősségüket, részletezik a közbeszerzés 

tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatok egymás közötti megosztását, valamint 

megjelölik a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt. A közös ajánlattevők 
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csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 

ajánlattevők megjelölését! A közös ajánlattétel vonatkozásában egyebekben a Kbt. 35. §-ában 

foglalt előírások az irányadóak. Az EKR rendelet 13. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások 

értelmében Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös 

ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az 

ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére 

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

rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett 

nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) 

bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. Az EKR rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt 

jogszabályi előírások értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § 

(2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie 

arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az adott eljárás 

tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös 

ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

11. A Kbt. 36. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevő ugyanabban 

a közbeszerzési eljárásban - nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, - más 

ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, - más ajánlattevő szerződés teljesítésére való 

alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés] 

12. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy ajánlatkérő az eljárás során a szerződés teljesítésére 

vonatkozó alkalmassági feltételeket (B1./) a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest 

szigorúbban határozta meg. 

13. Ajánlatkérő a Kbt. 66.§ (6) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a 

közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 

kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat 

benyújtásakor már ismert alvállalkozókat megadva a teljesítés arányát is. Amennyiben ajánlattevő 

alvállalkozót nem kíván igénybe venni, úgy nemleges nyilatkozat csatolandó. 

14. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy 

kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 

függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás 

vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, 

amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 

A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az a 

szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához 

felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.  

Az EKR rendelet 13. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az alkalmasság 

igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése 

szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) 

bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló 

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

adott szervezet képviseletében eljárhat. 
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15. A Kbt. 66. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők 

figyelmét, hogy az EKR rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe 

vételével az ajánlat benyújtása kizárólag az EKR-ben történhet, kivéve, ha az elektronikus úton 

történő kommunikáció és az EKR alkalmazása az EKR rendelet 3. § (1) bekezdésében 

meghatározott valamely (különösen az EKR rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti) okból 

nem kötelező! 

16. A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az 

ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 

teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

17. Az EKR rendelet 20. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az eljárásban a 

gazdasági szereplőknek nem kell a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot benyújtani. 

Amennyiben az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása az EKR rendelet 3. 

§ (1) bekezdésében meghatározott valamely (különösen az EKR rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja 

szerinti) okból nem kötelező, a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében, az ajánlatban az 

ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, továbbá 

nyilatkoznia kell annak vonatkozásában is, ha nem tartozik a törvény hatálya alá. 

18. A Kbt. 66. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, 

amelyen az ajánlattevőnek a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat szükséges feltüntetnie. 

Az EKR rendelet 11. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő által 

- a közbeszerzési dokumentumok között az EKR rendelet 11. § (7) bekezdése szerinti elektronikus 

űrlap alkalmazásával - létrehozott felolvasólapot az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában 

köteles az ajánlat részeként kitölteni. 

19. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, ill. a 

Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, továbbá adott esetben az alkalmasság 

igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § 

(1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját (ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, 

aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy 

mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az 

ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Ajánlattevőnek, nevesített alvállalkozónak, valamint 

alkalmasság igazolásában részt vevőnek csatolnia kell a nyilvántartásba vételét igazoló 

dokumentumot (pl. cégkivonat) kivéve, ha a dokumentum elektronikus, hatósági, ingyenes 

nyilvántartásból elérhető. 

20. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek 

ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem 

formanyomtatvány és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-

tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumokat.  

21. Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult helyett meghatalmazott írja alá, úgy ajánlattevő 

köteles a legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt, a meghatalmazó és a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazó meghatalmazást az ajánlat részeként csatolni. 

22. A Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gazdasági szereplő az ajánlatban, 

hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. §-a szerinti indokolásban elkülönített 

módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 
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tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 

szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 

elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 

információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 

sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság 

szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titok vonatkozásában releváns további jogszabályi 

előírásokat a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdéseinek rendelkezései tartalmazzák. Ajánlattevőnek az ajánlat 

részeként nyilatkoznia szükséges az üzleti titok vonatkozásában.  

Az EKR rendelet 11. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a gazdasági 

szereplő a Kbt. 44. §- ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített 

elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 

23. A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során 

valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.  

Az EKR rendelet 10. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével a Kbt. 47. 

§ (2) bekezdésétől eltérően az ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül 

valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 

kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 

perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.  

Amennyiben az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása az EKR rendelet 3. 

§ (1) bekezdésében meghatározott valamely (különösen az EKR rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja 

szerinti) okból nem kötelező, az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles 

másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául 

szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).  

Amennyiben az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása az EKR rendelet 3. 

§ (1) bekezdésében meghatározott valamely (különösen az EKR rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja 

szerinti) okból nem kötelező, az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti 

példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia! 

24. Amennyiben az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása az EKR rendelet 3. 

§ (1) bekezdésében meghatározott valamely (különösen az EKR rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja 

szerinti) okból nem kötelező, ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges a papír 

alapon és a digitális adathordozón benyújtott ajánlati példányok egyezősége vonatkozásában. 

25. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdésében foglalt feltételnek való megfelelésről (átlátható szervezet). Ajánlatkérő felhívja 

ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés 

olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés 

alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható 

szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. 

26. Ajánlattevő az ajánlatot az EKR-ben, az EKR rendelet 5. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt jogszabályi 

előírások figyelembe vételével szkennelt, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető, *.pdf 

formátumban (továbbá az árazott költségvetést szerkeszthető, *.xls vagy*.xlsx formátumban is) 

köteles benyújtani.  

Amennyiben az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása az EKR rendelet 3. 

§ (1) bekezdésében meghatározott valamely (különösen az EKR rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja 
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szerinti) okból nem kötelező, ajánlattevő az ajánlatot - a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások figyelembe vételével - írásban és zárt csomagolásban, papír alapon, 1 eredeti példányban 

(annak terjedelmére való tekintettel akár több, egymástól jól elkülönített és számozott kötetben), 

valamint a papír alapú, eredeti példánnyal mindenben megegyező, 1 elektronikus másolati 

példányban, digitális (CD vagy DVD) adathordozón (szkennelt, jelszó nélkül olvasható, de nem 

szerkeszthető, *.pdf formátumban, továbbá az árazott költségvetést szerkeszthető, *.xls vagy*.xlsx 

formátumban) is köteles benyújtani.  

A bírálat a nyomtatott formátumban benyújtott, papír alapú eredeti példány alapján történik.  

Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 

ajánlattételi határidő lejártáig, az ajánlatok felbontásának megkezdéséig sor kerül. A postai vagy 

futárszolgálati kézbesítés esetleges késedelméből, továbbá a postai vagy futárszolgálati 

küldemények elirányításából vagy elvesztéséből eredő valamennyi kockázatot az ajánlattevő 

köteles viselni!  

A kért példányszámú ajánlatot együttesen egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell 

csomagolni, amelynek az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában zártnak, át nem látszónak, 

sértetlennek kell lennie és biztosítania kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak. Az 

ajánlat csomagolása akkor nem minősül zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat 

bármely példánya kivehető.  

Amennyiben ajánlattevő korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában működő 

gazdasági társaság, a 2006. évi V. törvény 63. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlat 

borítólapján, továbbá a közbeszerzési eljárással összefüggő írásbeli képviselete (meghatalmazás), 

illetve valamennyi - a közbeszerzési eljárással összefüggő - hivatalos levelezése során (ideértve az 

elektronikus levelezést is) köteles feltüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és 

székhelyét, a cég cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég felszámolására, illetve 

végelszámolására utaló toldatot. A cég - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett tőkéjét is. Ebben 

az esetben azonban a cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke feltüntetése mellett meg kell jelölni 

annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is.  

Az ajánlatok ajánlatkérő által előírt egyéb formai követelményeit a közbeszerzési dokumentáció 

tartalmazza. 

27. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban 

nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát. Az eljárás során mindennemű levelezés 

és kapcsolattartás kizárólag ezen a nyelven történhet. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű 

dokumentumok alkalmasak. Amennyiben az ajánlat részeként nem magyar nyelvű dokumentumok 

is csatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok fordítását 

is csatolnia szükséges. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő 

általi felelős fordítását is elfogadja. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordításnak az 

ajánlattevő cégszerű aláírásával és tartalmi egyezőségi záradékával ellátott fordítást tekinti. A 

tartalmi egyezőségi záradék ajánlatkérő által elfogadott szövege a következő: „Felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredeti irat tartalmával minden tekintetben 

megegyezik.” 

28. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 131. § (4) bekezdésében foglaltak adott esetben történő 

alkalmazására, azaz az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok 

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) 

köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli. 

29. Amennyiben az ajánlatkérő a 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 
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feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a 

Gazdasági Versenyhivatalnak. 

30. Árfolyamok: az eljárás során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlatban 

nem magyar forintban (HUF) megadott pénzügyi adatok átváltása a Magyar Nemzeti Bank - az 

árbevétel tekintetében az üzleti év fordulónapján, a referenciák tekintetében a referenciamunka 

szerződésszerű teljesítésének napján érvényes - devizaárfolyamán történik, egyebekben a 

különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattételi felhívás megküldésének napján 

érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamok irányadóak. A fenti 

átszámítás esetén ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges a figyelembe vett 

árfolyam érvényességi időpontjáról és összegéről. A nyilatkozatot az ajánlatban közvetlenül a 

vonatkozó dokumentum mögé kell csatolni. 

31. A Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlattevőnek 

az ajánlatban nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy az ajánlat megfelel azoknak a 

környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy 

kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt 

környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési 

dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az 

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

amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

32. A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a külföldi adóilletőségű 

nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 

illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 

ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

33. Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig legalább 5 millió forint/káresemény 

és legalább 10 millió forint/év összegű, felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 

felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás megléte a szerződéskötés feltétele. A 

kötvény másolatát a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor az Ajánlatkérő rendelkezésére kell 

bocsátania. 

34. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével 

tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) 

bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.  

Az EKR rendelet 20. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő 

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

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

alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 

35. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges 

felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti 

munkamegosztást és részesedésük %-os arányait és a képviseletre feljogosított cég megnevezését 

is tartalmazó, egymás közötti megállapodását.  

36. Minden ajánlattevőnek, alkalmasság igazolásában részt vevőnek, ajánlattételkor ismert 

alvállalkozónak csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenség tekintetében 

nyilatkozatot (mintát a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza). 

37. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben ajánlattevő nem szerepel az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési 

tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági 

szereplők esetén nem rendelkezik a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a 



23 

 

letelepedés szerinti országban az építőipari kivitelezési tevékenység tekintetében előírt 

engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Magyarországon letelepedett 

gazdasági szereplők esetében ezt az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett 

gazdasági szereplők esetén az ajánlattevőnek ennek igazolását az ajánlatába be kell csatolni. 

38. Irányadó idő: A teljes felhívásban és közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában megadott 

határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

39. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását (Kbt. 35.§ (8) bekezdés). 

40. Ajánlatkérő tájékoztatja a Ajánlattevőket az értékelés folyamatáról: 

Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy 

az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági 

szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. A fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az 

ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli. 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az 

értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő 

tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A 

gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, fentiek szerinti felhívása nélkül 

benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást 

lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely 

ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő 

az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások 

ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az 

ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy 

felvilágosítást kér. 

Ha ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem 

megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes 

európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az 

ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra 

figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a fentiek szerint az igazolások 

benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg 

nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése 

szerinti kritériumok tekintetében a Kbt. és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási 

kötelezettségének eleget tett. 

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a 

legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő 

legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben 

csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés 

meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti 

lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik 

ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem 

változik.  
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41. Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan 

költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a kitöltött, 

tételes költségvetési kiírást a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. 

42. Ajánlatkérő a Kbt. 56.§-a alapján a helyszíni bejárásra lehetőséget nem biztosítja. 

43. Ajánlatkérő adott esetben élni kíván a Kbt. 98.§ (3) bekezdés szerinti eljárás lebonyolításának 

lehetőségével és hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást bonyolít le. 

44. Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bek. e.) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 

45. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a 
kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás 
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési 
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő 
nyilatkozni kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat 
során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e 
az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a 
korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás 
céljára állították ki. 
 
 
Ellenjegyezve 2018. 10. 28.-án: 
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IV. Fejezet: 

Műszaki Dokumentáció 
 

 

Ajánlatkérő a jelen fejezet tartalmát képező közbeszerzési műszaki leírást digitalizált formátumban, külön 

mellékletben bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.
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V. fejezet: 

Szerződéstervezet 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről:  

 

Alkohol - Drogsegély Ambulancia 

  

Székhelye:  8200 Veszprém, Egyetem u. 19. 

Képviseli:  ………….. 

Adószáma:   …………. 

Bankszámlaszáma:   ………… 

 mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről: ……………………… 

 

Székhelye:  ………………………………………………………………… 

Képviseli:  ………………………………………………………………. 

Cégjegyzékszáma: ………………………………………………………………… 

Adószáma:  ……………………………………………………………….. 

Statisztikai számjele: ………………………………………………………………. 

Bankszámlaszáma:  ……………………………………………………………… 

Kivitelezők nyilvántartása 

szerinti száma: ……………………………………………………………. 

 mint (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

között az alábbiak szerint. 

 

Preambulum 

 

A Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. számú törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) 115. § (2) bekezdés alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le nemzeti eljárásrendben 

„Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének fejlesztése Noszlopon és Ajkán az Alkohol- és 

Drogsegély Ambulancia Egyesületben” című és EFOP-2.2.3-17-2017-00037 kódszámú pályázat során – 

1. rész: Noszlop, Alkotmány utca 20/A., Hrsz.: 209/2. DROGSEGÉLY AMBULANCIA KOMPLEX 

FELÚJÍTÁSA, 2. rész:  Tósokberénd, Szent István út 79., Hrsz.: 746. „FÉLUTAS” HÁZ KOMPLEX 

FELÚJÍTÁSA” tárgyban. 

 

Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során 

a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertesként, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) 

bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül megkötik jelen Vállalkozási Szerződést (továbbiakban: 

Szerződés). 

 

1., Szerződés tárgya: 

 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, a „Szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézményének fejlesztése Noszlopon és Ajkán az Alkohol- és Drogsegély Ambulancia Egyesületben” 

című és EFOP-2.2.3-17-2017-00037 kódszámú pályázat során –… rész tárgyú közbeszerzési eljárás 

kivitelezési munkák elvégzését a jelen szerződés alapját képező ajánlattételi felhívás és ajánlati 

dokumentáció szerinti műszaki tartalommal a 3./ pontban rögzített egyösszegű átalányáron. 

 

1.2. A kivitelezési munka főbb mennyiségeit jelen szerződés mellékletét képező árazott részletes költségvetés 

tartalmazza. 

 

1.3. A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő és felvonulási munkáját, 

a közterület foglalásokat, a munkaterület átvételét, a szükséges közmű kiváltásokat, a be-, és 

próbaüzemelést, a műszaki hatósági és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítását, a jótállási és 

szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos építményekben és közterületen okozott károk 

helyreállítását,. 

 

2., Építési helyszín: 
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… rész: ……………………………. 

 

 

3., Szerződés összege: 

 

3.1. Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozási díja, átalányáron: 

 

Nettó vállalási ár összesen:  …………………,- Ft 

 

azaz ………………………………….. Forint 

 

3.2. A vállalkozási díj fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és a dokumentációban 

részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett 

költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a 

Megrendelő visel. A vállalkozási díj tartalmazza: 

– A költségvetési kiírásban szereplő valamennyi tétel díjazását, 

– Helyszíni adottságokból adódó, a kivitelezéshez kapcsolódó költségeket, 

– Ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéssel összefüggésben felmerülő költségtérítések, hatósági 

díjak, korlátozások költségeit, 

– A kivitelezéshez szükséges feltárási munkák, 

– Átadási dokumentáció, kezelési utasítások összeállításának költségét, 

– Közterület igénybevételével kapcsolatos költségeket, 

– Villamos energia és vízhasználat, hulladékszállítás – és elhelyezés költségeit, 

– A megvalósításhoz szükséges segédszerkezetek és berendezések igénybevételi költségeit, 

– Környezet- és természetvédelemmel, szélsőséges időjárással kapcsolatban felmerült költségeket, 

– A minőség-ellenőrzés költségeit, 

 

3.3. A Vállalkozó a Megrendelő által kiadott ajánlati dokumentáció és annak részét képező költségvetés tételes 

árazásával támasztotta alá a 3.1 pontban meghatározott vállalkozási díját. 

3.4. Vállalkozó a jelen szerződés alapját képező, az ajánlati dokumentáció részeként kiadott tervek, a műszaki 

dokumentáció, műszaki mennyiségi kiírásait felülvizsgálta, észrevételezte, annak költségkihatását, a 

járulékos munkákkal együtt egyeztette a szerződés megkötése előtt, ezért Vállalkozó a létesítmény 

megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, 

többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet. Ilyen kifogást, 

igényt akkor sem terjeszthet elő, ha észrevételezési jogát nem vagy nem kellő gondossággal gyakorolta. 

3.5. Vállalkozó a szerződés teljesítésével a létesítményeket rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban 

adja át Megrendelőnek. A Vállalkozó visel az ajánlati dokumentáció téves értelmezéséből adódó minden 

kockázatot. 

3.6. A vállalkozási díj a beépítésre kerülő anyagokat is tartalmazza. A beépítésre kerülő anyagok árainak 

emelkedése a vállalkozói díjra nincs kihatással, az egységárak a befejezési határidő figyelembevételével 

prognosztizáltak. Az építési naplóban a szerződés rögzített áras összegét érintő, vagy a teljesítés 

határidejére is kiható pótmunkát elrendelni nem lehet, azt érvényesen csak a Vállalkozó központjához 

címezve lehet eszközölni. 

 

4., Szerződés teljesítési határidői: 

 

Szerződés teljesítésének megkezdése: Szerződéskötéssel egyidejűleg 

 

Teljesítési határidő: 2019. ……………. 

 

Megrendelő elfogadja az előteljesítést. 

 

5., Pénzügyi elszámolás: 

 

5.1. Vállalkozó – előleg igénylése esetén benyújtott előlegszámlán felül, 1 db részszámlát és 1 db vég-számlát 

nyújthat be. 
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5.2. Vállalkozó a részszámlát a nettó vállalkozási díj 50%-át elérő, míg a (vég)számlát a nettó vállalkozási díj 

100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén műszaki ellenőr általi igazolását követően nyújthatja be. 

5.3. Az egyes számlák esetében a teljes összeg megtérítése ……………….. által közvetlenül a Vállalkozó 

….Banknál vezetett …………………. számú pénzforgalmi számlájára történik. 

5.4. A számlák kifizetése a szerződésszerű teljesítés igazolását követően történik a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően a számla kiállításának napját követő 30 napos fizetési határidővel. 

5.5. A Kbt. 135.§ (1) bekezdés alapján Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) 

vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.  

5.6. Amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe Megrendelő az 

ellenszolgáltatás teljesítése során a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében 

foglaltak alapján is kifizetheti a szerződésben foglalt ellenértéket. 

5.7. A Kbt. 135.§ (6) bekezdés értelmében a Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen 

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

követelését számíthatja be. 

5.8. Megrendelő előleget a Kbt. 135.§ (7) bekezdésben foglaltak alapján az alábbiak szerint biztosít: a 

szerződésben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő 

összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Vállalkozó előleget csak írásban Megrendelőnek 

címezve igényelhet.  

5.9. Előleg igénylése esetén az előleg összegét az Megrendelő fizeti ki a Vállalkozó részére a 322/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a munkaterület átadását követő 15 napon belül. 

Vállalkozó az előleg megérkezését követően előleg számlát állít ki, amelyet az Megrendelőként szerződő 

fél részére nyújtja be. 

5.10. Az előleg összegének elszámolása a (vég)számlában történik. 

5.11. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő összegű késedelmi kamat illeti 

meg. 

5.12. Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy Vállalkozónak a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről 

szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.-B. § szerint kell eljárnia. 

5.13. A szerződés teljesítésének pénzügyi feltétele, hogy a kifizetés időpontjában vállalkozónak nincs lejárt adó- 

vagy köztartozása megrendelő felé. 

5.14. Vállalkozónak a számláját a 2007. évi CXXVII. tv. figyelembevételével kell kiállítania. 

 

6., Megrendelői kötelezettségek: 

 

6.1. Megrendelő a szerződésszerű teljesítés átvételére és az ellenérték kifizetésére kötelezett. 

6.2. Pótmunkák elrendelésére kizárólag a Megrendelő jogosult a Kbt. előírásainak figyelembevételével. 

6.3. Megrendelő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján az elektronikus építési napló megnyitását 

követően Vállalkozó részére megadja az elektronikus építési naplóba történő belépéshez szükséges belépési 

kódot. 

6.4. Megrendelő az utasításait az építési naplóban történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval.  

6.5. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott vállalkozási díj pénzügyi fedezetével 

rendelkezik. 

6.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely 

lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

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

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

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

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

olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll 

a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

7., Vállalkozói kötelezettségek: 

 

7.1. Vállalkozó köteles gondoskodni - a munkaterület átvételétől a műszaki átadás lezárásáig - a munkaterület 

lehatárolásáról, a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi, 

közegészségügyi, környezetvédelmi- és egészségügyi előírások végrehajtásáról illetve betartásáról. Ez a 

kötelezettsége alvállalkozóival, munkavállalóival és az építési helyszínen tartózkodó egyéb személyekkel 

is fennáll. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékot folyamatosan elszállítani. 

7.2. Vállalkozó az ajánlatban felsoroltakon kívül, a Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapján köteles minden további, a 

teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen a Megrendelő részére bejelenteni és nyilatkozni arról, 
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hogy ezen alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó köteles továbbá figyelembe venni a 

Kbt. 138. § rendelkezéseit. 

7.3. Az alvállalkozókkal szemben támasztott vállalkozói követelmények a vállalkozói szerződésben rögzített 

mértéket nem haladhatják meg (fizetési határidő, jótállás, kötbér stb.) azoknak arányban kell lenni a vállalt 

részfeladatok nagyságával. 

7.4. Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, 

amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során. 

7.5. Vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak, előírásoknak és 

szabványoknak megfelelően köteles elvégezni. 

7.6. Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjét értesíteni azon munkanemek megkezdése előtt, amelyek 

valamely szerkezeti részt eltakarnának a munkák megkezdése előtt minimum 48 órával. Amennyiben 

Megrendelő képviselője az előzetes értesítés ellenére a takarásra kerülő szerkezetet nem tekinti meg, 

Vállalkozó jogosult a munkát folytatni. Amennyiben Vállalkozó az értesítési kötelezettségének nem tesz 

eleget, Megrendelő jogosult az eltakart munkákat visszabontással ellenőrizni.  

7.7. Vállalkozó köteles az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján az építkezés kezdetétől annak teljes 

befejezéséig építési naplót vezetni elektronikus formában. 

a) Vállalkozó naponta és folyamatosan rögzíti az építési naplóban az építési tevékenység valamennyi 

napi eseményét, a foglalkoztatott személyek számát, az elvégzett munka leírását, a megoldandó 

problémákat, melyek megoldását a Megrendelőtől várja el, és valamennyi fontosabb körülményt, ami 

az építési tevékenység későbbi folytatásában visszatükröződik. 

b) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a műszaki ellenőrök bejegyzéseivel kapcsolatos álláspontját 3 

napon belül rögzítenie kell írásban az építési naplóban. 

c) A Megrendelő és a Vállalkozó megadja az építési terület felelősének és helyettesének nevét, 

elérhetőségét, illetékességüket, és ezeket az adatokat az építési naplóban rögzítik. 

d) A tervező építési naplóban tett bejegyzése csak a Megrendelő műszaki ellenőrének igazolásával 

érvényes. 

7.8. Vállalkozó kötelezi magát arra és szavatolja, hogy csak olyan anyagokat és tárgyakat használ fel, melyek 

az ő tulajdonában vannak, és amelyekkel szemben harmadik felek semmiféle jogokat nem 

érvényesíthetnek. 

7.9. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor a Megrendelő jogosult az 

erről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére és a munkáknak – a 

Vállalkozó költségére történő – haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé. Az eljárásának 

kezdeményezéséről a Vállalkozó a Megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni. 

7.10. Vállalkozó köteles a szerződés alapját képező ajánlati dokumentációban meghatározott minőséget, a 

költségvetésben rögzített típusoknak megfelelően biztosítani. 

7.11. Amennyiben a tervtől eltérő kivitelezés szükségessége merül fel, úgy azt Vállalkozó köteles jelezni a 

Megrendelőnek vagy megbízottjának a szükséges intézkedések megtételéhez.  

7.12. A helyszíni megvalósításhoz szükséges terveket (gyártmány-, részlet- stb.) 3-3 példányban köteles átadni 

az érintett folyamat megkezdése előtt. A létesítmények alaptérképekhez szükséges utólagos geodéziai 

beméréséről Vállalkozó köteles gondoskodni, mely a megvalósulási dokumentáció részét kell, hogy 

képezze. 

7.13. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek 

a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

7.14. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíteni. 

7.15. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazását csatolni, hogy 

az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

8., Műszaki ellenőr: 

 

8.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult jelen szerződésből származó bizonyos feladatainak 

ellátására külön szerződésben rögzített feltételek szerint műszaki ellenőrt megbízni. 

8.2. Műszaki ellenőr kizárólag a Megrendelővel kötött külön szerződés keretén belül jogosult eljárni. 

 

9., Minőségi követelmények: 
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9.1. Vállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó Magyar Szabványok és előírások szerint azok betartásával 

végzi.  

9.2. Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontjában leírt munkát a 3.1. pontban szereplő díjért a Magyar Szabvány 

szerinti minőségben kivitelezni. Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség van, a szerződő 

felek a vonatkozó jogszabályok szerint ezen jogkörrel felhatalmazott szervezet bevonásával határozzák 

meg a minőséget. A vizsgálatok költségeit a minőséget tévesen megítélő fél fizeti. 

9.3. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a 

minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóba csatolni. Külföldi anyag és szerkezet 

felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a Magyar Szabvány szerinti minőséget saját költségén 

bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, 

munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése. 

9.4. A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely próbák eredményét 

az építési naplóban rögzíti, a vizsgálati dokumentációt csatolja 

 

10., Környezetvédelem 

 

10.1. A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs 

feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve 

vonatkozó követelményt be kell tartania. 

10.2. A Vállalkozó a hulladékok kezelésével kapcsolatban vállalja: 

 bontási, építési hulladék nyilvántartó lap készítését és csatolását a keletkező veszélyes és nem 

veszélyes hulladékok körének és mennyiségének felmérésére; 

 a veszélyes hulladékok számára környezetszennyezést kizáró módon és szelektíven történő 

gyűjtést biztosító gyűjtőhely kialakítását a munkahelyen és telephelyen, 

 valamint biztosítja a gyűjtőhelyek környezeti elemektől való szeparálását és illetéktelenek 

hozzáférése elleni védelmét. 

10.3. A Vállalkozó kifejezetten vállalja (Vállalkozó ajánlata szerint): 

10.3.1. A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő kihasználtság 

mellett mozognak a fuvarszámok csökkentése érdekében. 

10.3.2. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik. 

10.3.3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 óra között. 

10.4. A Vállalkozó a légszennyezés és zajártalom környezeti hatásainak csökkentésével, valamint a 

munkagépekkel kapcsolatban vállalja 

 a kivitelezés által okozott diffúz légszennyezés minimalizálását, a településen élő lakosság és 

munkavállalók zajártalom elleni védelmének megoldását; 

 az építőanyagok és a törmelék szállítása során okozott légszennyezés, zajártalom, por- és 

sárterhelés környezeti hatásainak csökkentését; 

 a bontási, építés munkálatokhoz alkalmazott munkagépek működése, tárolása, karbantartása, 

üzemanyaggal való feltöltése során fellépő környezetterhelő hatások csökkentését. 

10.5.  Az építési helyszínen keletkező szennyvíz megfelelő, a vonatkozó hatósági előírások szigorú betartásával 

történő elhelyezéséért a Vállalkozó felel. 

10.6.  A keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására a Vállalkozó 

kötelezett. 

 

11., Biztosítások: 

 

11.1. Vállalkozó a saját költségére és a saját nevében tartozik biztosítást kötni: 

a) Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§-a alapján előírja, hogy a Vállalkozóként 

szerződő fél köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását 

kiterjeszteni jelen beruházásra vonatkozóan is az alábbi felelősségbiztosítási mértékre tekintettel: 

kártérítési limit 10 millió forint/év, illetve káreseményenként 5 millió forint/kár. 

11.2. Vállalkozó a biztosítások meglétét a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül köteles Megrendelő felé 

bizonylatolni. 

 

12., A létesítmény átadás-átvétele: 

 

12.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről értesíteni.  

12.2. Vállalkozó a következő okmányokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére magyar nyelven az átadás 

átvétel kezdetéig, de legkésőbb annak befejezéséig: 
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a) A pontos kivitelezést visszatükröző felmérési naplót, építési naplót és a beépítésre került anyagok 

teljesítmény nyilatkozatait (műbizonylatait). 

b) Az építés kivitelezésekor a Vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló bizonylatos és vizsgálati 

eredmények. 

c) Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozatai, hogy a létesítmény, az elkészült és felhasznált 

szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabványoknak megfelelnek. 

d) Létesítmény leltár elkészítésében való közreműködés. 

12.3. A fentiek közül a méréseket arra jogosult személyeknek, vagy vállalatoknak kell elvégeznie. 

12.4. A vállalkozó tevékenységéből eredő, az üzemeltetéshez és forgalomba helyezéshez szükséges hatósági 

nyilatkozatokat köteles biztosítani. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a 

szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával zárul. 

 

13., Szerződő Felek által kapcsolattartásra kijelöltek neve és elérhetősége: 

 

Megrendelő részéről: 

 

Név: ……………………………………… 

Telefon:………………………………... 

Telefax:…………………………………. 

e-mail:…………………………………… 

 

Műszaki ellenőr részéről: 

 

Név: ……………………………………… 

Telefon:………………………………... 

Telefax:…………………………………. 

e-mail:…………………………………… 

Névjegyzékbe vételi száma: ……… 

 

Vállalkozó részéről: 

 

Név: ……………………………………… 

Telefon:………………………………... 

Telefax:…………………………………. 

e-mail:…………………………………… 

Névjegyzékbe vételi száma: ……… 

 

14., Jótállási és szavatossági feltételek: 

 

14.1. A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind 

a létesítmény szerkezete és kivitele szempontjából az ajánlati dokumentációnak, továbbá a jelen szerződés 

9. fejezetében foglalt minőségi követelményeknek megfelel. 

14.2. A Vállalkozó a létesítmény átadás-átvételétől számított 12 hónap időtartamra jótállási kötelezettséget vállal 

az 1. pontban leírtak teljesítéséért. 

14.3. Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hiányosságokat a Vállalkozónak haladéktalanul, de 

legkésőbb a 12 hónapos garanciális idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a 

hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a 

kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 8 napon belül, amennyiben a javítás, csere ennél több időt 

vesz igénybe, úgy a kijavításhoz vagy cseréhez szükséges, a Megrendelővel előre egyeztetett időpontig 

nem végzi el a Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel 

elvégeztetni, és annak igényelt költségét a Vállalkozótól követelni. 

14.4. Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor a nettó vállalkozási díj 5%-ának 

megfelelő összegű biztosítékot kell nyújtania, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és 

szavatossági igények biztosítékaként a jótállási idő végéig. A biztosíték kedvezményezettje a Megrendelő. 

Vállalkozónak a fenti biztosítékokat a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján kell nyújtania. A 

biztosítéknak feltétel nélkülinek, a lejárat határidejéig visszavonhatatlannak kell lennie. Amennyiben a 

biztosítékot Vállalkozó bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási 

szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel biztosítja, úgy az 

okmány eredeti példányának átadása, utalás esetén az összeg megérkezése a teljesítésigazolás kiadásának, 

a végszámla kifizetésének előfeltétele.  
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14.5. Vállalkozót az általa megvalósított kivitelezési munkákra - azok rendeltetésszerű használata esetében – a 

Ptk. előírásai szerinti szavatossági kötelezettség terheli. 

14.6. Az átadás-átvétel napjától számított 12 hónapon belül a jelen szerződés alapján elvégzett munkákat 

ismételten felül kell vizsgálni. Megrendelő készíti elő ezt az utó-felülvizsgálati eljárást, melyre a 

Vállalkozót meg kell hívnia, 8 nappal az eljárás megkezdése előtt, a Megrendelő hibajegyzékének egyidejű 

csatolásával. Felek az ellenőrzési eljárásról jegyzőkönyvet tartoznak felvenni. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell a résztvevőknek az ellenőrző szemlén tett nyilatkozatait, továbbá a Vállalkozó által 

elismert hibák kijavítási határidejét. 

 

15., A szerződésszegés következményei: 

 

15.1. Vállalkozó a befejezési határidőhöz viszonyított felróható késedelem esetén késedelmi kötbért köteles 

fizetni. A késedelmi kötbér mértéke: 0,5 % / nap, melyet Megrendelő a Vállalkozóval szemben 

érvényesíthet. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a Vállalkozó (vég)számlájából levonni. 

15.2. Amennyiben Vállalkozó 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstől 

egyoldalú nyilatkozattal elállni, és a Vállalkozót megillető az elállásig végzett munka szerződés szerinti 

ellenértékéből a meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni.  Az elvégzett munka ellenértékét a 

műszaki ellenőr állapítja meg, az elkészült munka %-os mértékének az átalánydíjra való vetítésével, ezek 

egymáshoz képesti arányában. Az elállásnak a Vállalkozó részére írásban történő bejelentése után 8 naptári 

napon belül a Vállalkozó köteles az építési területet a Megrendelőnek átadni, az ott található anyagok, 

szerkezetek, egyéb tárgyak leltárba vételét, valamint az elkészült munkák állapotfelvételét követően. 

Meghiúsulási kötbér mértéke: a vállalkozási szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-

a, mely összeg Megrendelőt megilleti a 20 naptári napon túli, Vállalkozónak felróható késedelem utáni 

megrendelői elállás eredményeként. 

15.3. Megrendelő jogosult a munkaterületen lévő, és a Vállalkozó tulajdonát képező tárgyakat a Vállalkozó 

költségén a Vállalkozó telephelyére szállítani.  

 

16., Egyéb rendelkezések: 

 

16.1. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A 

jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna 

be. 

 

17., Jogviták rendezése: 

 

17.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, így a szerződés 

teljesítése, módosítása során a Kbt. előírásai érvényesek. 

17.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő rendelkezései, valamint a vonatkozó 

egyéb jogszabályok az irányadók. 

17.3. A vitás ügyekben a perértéktől függően a teljesítés helye szerinti bíróság az illetékes 

 

18., Szerződéshez tartozó dokumentumok: 

 

1. számú melléklet: Meghatalmazás a Vállalkozóra vonatkozó adatok adóhatóságtól történő beszerzéséről 

(Külföldi adóilletőségű vállalkozó esetén), 

 

A szerződés alapdokumentuma az ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció és a Vállalkozó ajánlata, valamint 

az eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum. 

 

 

…………..., 2018. ……………… ………………., 2018. ………………. 

 

 

…………. 

képv: ……….. 

 ……………….. 

Megrendelő 

 

……………………………… 

……………………………… 

Vállalkozó 
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VI. Fejezet: 

Nyilatkozatminták 
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Tartalomjegyzék (M0 Formanyomtatvány) 
 

 Oldalszám 

 

Borítólap (1. sz. melléklet) 

 

 

Tartalomjegyzék (oldalszámozással) (MO formanyomtatvány) 

 

Nyilatkozat alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján (5. sz. 

melléklet) 

 

 

I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 

NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

 

 

II. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB 

NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

 

Nyilatkozat kapacitást biztosító szervezetről a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján (7. sz. 

melléklet) 

 

Nyilatkozat alkalmasság tekintetében (8. sz. melléklet)  

Nyilatkozatok alkalmasság Kbt. 69. § (4) szerinti igazoásokhoz (8./I és 8./II. sz. 

melléklez) 

 

Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában (9. sz. 

melléklet - EKR-en keresztül) 

 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az 

ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az 

annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. 

önálló mellékletben 

Titoktartási nyilatkozat (10. sz. melléklet)  

 

Nyilatkozat a papír alapon és a digitális adathordozón benyújtott ajánlati példányok 

egyezősége vonatkozásában (11. sz. melléklet) 

 

 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdésében foglalt feltételnek való megfelelés vonatkozásában (12. sz. melléklet) 

 

 

Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bekezdésében meghatározott környezetvédelmi, szociális 

és munkajogi követelmények vonatkozásában (13. sz. melléklet) 

 

 

III. FEJEZET: ÜZLETI TITOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT ÉS EGYÉB 

OKIRATOK 
 

 

 

Nyilatkozat üzleti titokról (14. sz. melléklet) 

 

 

Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz Ajánlattevő indokolást köteles csatolni, 

amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 

hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet [Kbt. 44. § (1) 

bekezdés] 

önálló mellékletben 
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1. sz. melléklet 
 

 

BORÍTÓLAP 

 

Az eljárás tárgya: 

 

 

„Szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézményének fejlesztése Noszlopon és Ajkán 

az Alkohol- és Drogsegély Ambulancia 

Egyesületben” című és EFOP-2.2.3-17-2017-

00037 kódszámú pályázat során – 1. rész: 

Noszlop, Alkotmány utca 20/A., Hrsz.: 209/2. 

DROGSEGÉLY AMBULANCIA KOMPLEX 

FELÚJÍTÁSA, 2. rész:  Tósokberénd, Szent 

István út 79., Hrsz.: 746. „FÉLUTAS” HÁZ 

KOMPLEX FELÚJÍTÁSA” 

Az ajánlattevő megnevezése: 

 

 

Székhelye: 

 

 

Telefonszáma: 

 

 

E-mail címe: 

 

 

Cégjegyzék száma: 

 

 

Nyilvántartó cégbírósága: 

 

 

Statisztikai számjele: 

 

 

Adószáma: 

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó személy 

neve: 

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

telefonszáma: 

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax 

száma: 

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail 

címe: 
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5. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján* 
 

Az eljárás tárgya: „Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének fejlesztése Noszlopon és Ajkán az 

Alkohol- és Drogsegély Ambulancia Egyesületben” című és EFOP-2.2.3-17-2017-00037 kódszámú pályázat 

során – …. rész:  

 

Ajánlatkérő: Alkohol - Drogsegély Ambulancia (8200 Veszprém, Egyetem u. 19.) 

 

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő 

 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 

1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti 

közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés teljesítéséhez az alábbi 

munkarészek, tevékenységek elvégzésére kíván alvállalkozót igénybe venni: 

 

a) a közbeszerzés részei: 

 

1. ……. 

2. ……. 

3. ……. 

 

b) az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozók: 

 

1. ……. (megnevezés; székhely) 

az alvállalkozó igénybe vételével érintett munkarész (tevékenység): …………………… 

2. ……. (megnevezés; székhely) 

az alvállalkozó igénybe vételével érintett munkarész (tevékenység): …………………… 

3. ……. (megnevezés; székhely) 

az alvállalkozó igénybe vételével érintett munkarész (tevékenység): …………………… 

 

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti 

közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés teljesítéséhez nem kíván 

alvállalkozót igénybe venni. 

 

(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését.) 

 

 

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 

 

 

………………………………………. 

cégszerű aláírás
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7. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján* 

 

Az eljárás tárgya: „Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének fejlesztése Noszlopon és Ajkán az 

Alkohol- és Drogsegély Ambulancia Egyesületben” című és EFOP-2.2.3-17-2017-00037 kódszámú pályázat 

során – …. rész:  

 

Ajánlatkérő: Alkohol - Drogsegély Ambulancia (8200 Veszprém, Egyetem u. 19.) 

 

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő 

 

 neve: ………………………………….. 

 székhelye: ……………………………. 

 

1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti 

közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi 

szervezet kapacitására (is) támaszkodva kíván megfelelni: 

 

 

 

Kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet megnevezése: 

 

 

Vonatkozó alkalmassági feltétel megjelölése az 

ajánlattételi 

felhívás adott pontjára hivatkozással: 

 

  

  

 

 

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti 

közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

érdekében nem kívánja más szervezet kapacitásait (is) igénybe venni. 

 

 

(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését.) 

 

 

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 

 

 

………………………………………. 

cégszerű aláírás
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8. sz. melléklet 

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT 

„Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének fejlesztése Noszlopon és Ajkán az Alkohol- és 

Drogsegély Ambulancia Egyesületben” című és EFOP-2.2.3-17-2017-00037 kódszámú pályázat során – 1. 

rész: Noszlop, Alkotmány utca 20/A., Hrsz.: 209/2. DROGSEGÉLY AMBULANCIA KOMPLEX 

FELÚJÍTÁSA, 2. rész:  Tósokberénd, Szent István út 79., Hrsz.: 746. „FÉLUTAS” HÁZ KOMPLEX 

FELÚJÍTÁSA”  tárgyú közbeszerzési eljáráshoz1 

 

Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) ……………. 

(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 

 

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

 

 

Nyilatkozunk, hogy az eljárást megindító felhívás2 

 

 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont B1. alkalmassági követelményt társaságunk kívánja 

igazolni és ezen alkalmassági követelményeknek megfelelünk. 

 

 

 

Az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlat részeként csak jelen nyilatkozat benyújtása 

szükséges. Az alkalmassági követelmények igazolása az ajánlatban nem szükséges, csupán a Kbt. 69.§-ban 

foglaltak szerint az ajánlatkérő által felkért ajánlattevőnek kell, a felkérésben meghatározott határidőig az 

igazolásokat benyújtani. 

 

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben az alkalmassági követelmények fennállását felhívásra nem tudjuk 

igazolni, úgy a Kbt. 63.§ (1) bekezdés i) pontja szerinti kizáró ok bekövetkezik! 

 

Kelt: 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Jelen nyilatkozatot minden alkalmasságot igazoló ajánlattevőnek, alkalmasság igazolásában részt vevőnek külön-külön  be 

kell nyújtania. 
2 A megfelelő rész aláhúzandó! 
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8./I. Melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (B.1.) 

 

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

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

büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

kijelentem, 

 

hogy a „Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének fejlesztése Noszlopon és Ajkán 

az Alkohol- és Drogsegély Ambulancia Egyesületben” című és EFOP-2.2.3-17-2017-00037 

kódszámú pályázat során – 1. rész: Noszlop, Alkotmány utca 20/A., Hrsz.: 209/2. 

DROGSEGÉLY AMBULANCIA KOMPLEX FELÚJÍTÁSA, 2. rész:  Tósokberénd, 

Szent István út 79., Hrsz.: 746. „FÉLUTAS” HÁZ KOMPLEX FELÚJÍTÁSA” tárgyú 

közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket 

vonjuk be: 

 

Teljesítésben 

betöltött pozíció az 

alkalmassági 

előírás szerint 

Szakember neve Foglalkoztatási 

jogviszony 

Nyilvántartási szám 

(adott esetben) 

B1. 1 fő "MV-É" 

kategóriájú felelős 

műszaki vezetői 

jogosultság 

megszerzéséhez 

szükséges 

végzettséggel és 

gyakorlattal rendelkező 

szakember. 

 

  

 

 

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

 

………..……… 
         (cégszerű aláírás) 
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8./II. Melléklet: Szakmai önéletrajz (minta) 

 

M/2. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY TEKINTETÉBEN 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

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

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

  

 

KÉPZETTSÉG ISMERTETÉSE  

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

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése Képzettség megnevezése 

[év-hónap]- [év-

hónap] 

  

[év-hónap]- [év-

hónap] 

  

 

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL3 

Kamarai nyilvántartási 

szám, illetve a jogosultság 

megszerzésének dátuma 

Kamara megnevezése, ahol nyilvántartják 

(elektronikus elérési cím) 

  

  

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

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

Mettől meddig (év-hónap) Munkahely megnevezése 

  

  

  

                                                           
3 Amennyiben a szakember tekintetében ez követelmény megadható! 
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TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE  

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

 

sor-

szám 

A 

tevékenységgel 

érintett 

időtartam4 

A projekt (beruházás) 

megnevezése, mely 

esetében a szakértői 

feladatokat ellátta 

Az adott szakterületi 

szakmai gyakorlat 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.5    

Szakmai tapasztalat összesen (naptári hónap)6  

 

EGYÉB 

Egyéb képességek:  

 

Nyilatkozat a rendelkezésre állásról 

 

Nyilatkozom, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő 

által megjelölt pozícióban részt veszek, valamint a betöltendő pozíciónak megfelelő 

jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fogok, figyelemmel a Kbt. 138. § 

(4) bekezdésében foglaltakra is. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan 

kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való közreműködésemet akadályozná. 

 

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

 

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

 

 

……………………………… 

Saját kezű aláírás 

 

  

                                                           
 
5 A táblázat további sorokkal kiegészíthető. A táblázat minden során egy naptári hónap szerepelhet.  
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10. sz. melléklet 
 

Titoktartási nyilatkozat 

 

 

Az eljárás tárgya: „Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének fejlesztése Noszlopon és Ajkán az 

Alkohol- és Drogsegély Ambulancia Egyesületben” című és EFOP-2.2.3-17-2017-00037 kódszámú pályázat 

során – 1. rész: Noszlop, Alkotmány utca 20/A., Hrsz.: 209/2. DROGSEGÉLY AMBULANCIA KOMPLEX 

FELÚJÍTÁSA, 2. rész:  Tósokberénd, Szent István út 79., Hrsz.: 746. „FÉLUTAS” HÁZ KOMPLEX 

FELÚJÍTÁSA” 

 

Ajánlatkérő: Alkohol - Drogsegély Ambulancia (8200 Veszprém, Egyetem u. 19.) 

 

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő 

 

• neve: ………………………………….. 

• székhelye: ……………………………. 

 

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti 

közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy minden kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, 

tény, dokumentum (így különösen szakmai megoldás, know-how), amelyet jelen közbeszerzési eljárással 

összefüggésben ajánlatkérő akár írásban, akár szóban rendelkezésre bocsát, bizalmas információnak tekintendő, 

és mint ilyet, üzleti titokként kell kezelni, továbbá tilos azt előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül, bármely harmadik 

személy tudomására hozni, vagy egyéb más célra felhasználni, mint a közbeszerzési ajánlat benyújtása vagy a 

közbeszerzési szerződés teljesítése. 

 

A jelen nyilatkozatból fakadó - titoktartásra vonatkozó - kötelezettség nem alkalmazandó azon 

információkra 

 

a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a nyilatkozattevő 

hibáján kívül válnak nyilvánossá, 

b) amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek voltak a 

nyilatkozattevő számára, 

c) amelyek olyan harmadik fél által jutottak a nyilatkozattevő tudomására, akinek, vagy amelynek 

titoktartási kötelezettsége az ajánlatkérő felé nem áll fenn, 

d) amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé. 

 

A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben meghatározott kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírásának 

időpontjától határozatlan ideig érvényben marad. 

 

 

 

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 

 

 

 

………………………………………. 

cégszerű aláírás
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11. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat a papír alapon és a digitális adathordozón benyújtott ajánlati példányok egyezősége 

vonatkozásában 

 

Az eljárás tárgya: „Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének fejlesztése Noszlopon és Ajkán az 

Alkohol- és Drogsegély Ambulancia Egyesületben” című és EFOP-2.2.3-17-2017-00037 kódszámú pályázat 

során – 1. rész: Noszlop, Alkotmány utca 20/A., Hrsz.: 209/2. DROGSEGÉLY AMBULANCIA KOMPLEX 

FELÚJÍTÁSA, 2. rész:  Tósokberénd, Szent István út 79., Hrsz.: 746. „FÉLUTAS” HÁZ KOMPLEX 

FELÚJÍTÁSA” 

 

Ajánlatkérő: Alkohol - Drogsegély Ambulancia (8200 Veszprém, Egyetem u. 19.) 

 

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő 

 

• neve: ………………………………….. 

• székhelye: ……………………………. 

 

 

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti 

közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a papír alapon benyújtott eredeti ajánlati példány és a 

digitális adathordozón benyújtott elektronikus másolati ajánlati példány egymással minden tekintetben 

megegyezik. 

 

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 

 

 

 

………………………………………. 

cégszerű aláírás 
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12. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt 

feltételnek való megfelelés vonatkozásában 

 

Az eljárás tárgya: „Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének fejlesztése Noszlopon és Ajkán az 

Alkohol- és Drogsegély Ambulancia Egyesületben” című és EFOP-2.2.3-17-2017-00037 kódszámú pályázat 

során – 1. rész: Noszlop, Alkotmány utca 20/A., Hrsz.: 209/2. DROGSEGÉLY AMBULANCIA KOMPLEX 

FELÚJÍTÁSA, 2. rész:  Tósokberénd, Szent István út 79., Hrsz.: 746. „FÉLUTAS” HÁZ KOMPLEX 

FELÚJÍTÁSA” 

 

Ajánlatkérő: Alkohol - Drogsegély Ambulancia (8200 Veszprém, Egyetem u. 19.) 

 

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő 

 

• neve: ………………………………….. 

• székhelye: ……………………………. 

 

 

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti 

közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy cégünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok az ajánlatkérőt 

haladéktalanul írásban értesíteni. 

 

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést az ajánlatkérő 

jogosult felmondani, vagy attól elállni. 

 

 

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 

 

 

 

………………………………………. 

cégszerű aláírás
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13. sz. melléklet 
 

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

 

Az eljárás tárgya: „Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének fejlesztése Noszlopon és Ajkán az 

Alkohol- és Drogsegély Ambulancia Egyesületben” című és EFOP-2.2.3-17-2017-00037 kódszámú pályázat 

során – 1. rész: Noszlop, Alkotmány utca 20/A., Hrsz.: 209/2. DROGSEGÉLY AMBULANCIA KOMPLEX 

FELÚJÍTÁSA, 2. rész:  Tósokberénd, Szent István út 79., Hrsz.: 746. „FÉLUTAS” HÁZ KOMPLEX 

FELÚJÍTÁSA” 

 

Ajánlatkérő: Alkohol - Drogsegély Ambulancia (8200 Veszprém, Egyetem u. 19.) 

 

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő 

 

• neve: ………………………………….. 

• székhelye: ……………………………. 

 

 

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a fenti 

közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és 

munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, 

illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 

 

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 

 

 

 

………………………………………. 

cégszerű aláírás
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14. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat üzleti titokról 

 

Az eljárás tárgya: „Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének fejlesztése Noszlopon és Ajkán az 

Alkohol- és Drogsegély Ambulancia Egyesületben” című és EFOP-2.2.3-17-2017-00037 kódszámú pályázat 

során – 1. rész: Noszlop, Alkotmány utca 20/A., Hrsz.: 209/2. DROGSEGÉLY AMBULANCIA KOMPLEX 

FELÚJÍTÁSA, 2. rész:  Tósokberénd, Szent István út 79., Hrsz.: 746. „FÉLUTAS” HÁZ KOMPLEX 

FELÚJÍTÁSA” 

 

Ajánlatkérő: Alkohol - Drogsegély Ambulancia (8200 Veszprém, Egyetem u. 19.) 

 

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő 

 

• neve: ………………………………….. 

• székhelye: ……………………………. 

 

1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a 

fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot 

tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését. 

 

Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig7  

 

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviselője a 

fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot (ide értve a védett 

ismeretet is) nem tartalmaz. 

 

(*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.) kitöltését.) 

 

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 

 

 

………………………………………. 

cégszerű aláírás

                                                           
7 Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti 
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást 

köteles csatolni, melyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 

számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 
megfogalmazásra. 
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