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I. KÖTET 

 

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 

 

I. fejezet   

 

A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM TARTALMA 

 

1.1. A közbeszerzési dokumentum- a továbbiakban dokumentum - a következő részekből áll: 

I. KÖTET ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 

II. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS, ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI 

KIÍRÁS 

 

1.2. Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési 

dokumentum és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlattételi 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. 

 

1.3. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése és egyben az ajánlatok elbírálásának 

egyszerűbbé tétele érdekében jelen dokumentumban ismerteti a közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos alapvető rendelkezéseket és az ajánlatokkal szemben támasztott tartalmi és formai 

követelményeit.  

 

1.4. Ajánlatkérő: Somlószőlős Község Önkormányzata, 8483 Somlószőlős, Kossuth utca 164. 

 

1.5. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot 

nyújt be. 

 

1.6. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve  

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 

alapanyag eladóját,  

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót, 

 

1.7. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, 

aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy 

szolgáltatások nyújtását kínálja. 

1.8. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. rendelkezéseire, miszerint: 

 

„35. §  

(1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek 

maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 

nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.  

(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden 

nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 

megjelölését.  

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 

értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], 

a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös 

ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve 

felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.  
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(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös 

ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati 

kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] 

esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.  

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.  

(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az 

ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem 

következhet be.  

(8) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó 

szervezet alapításához, azonban ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 

szerződés teljesítése érdekében indokolt, a nyertes ajánlattevő(k)től megkövetelheti azt. Az 

eljárást megindító felhívásnak a gazdálkodó szervezet alapítására vonatkozó ajánlatkérői 

elvárást egyértelműen rögzítenie kell.   

(9) Ha az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi vagy megköveteli 

gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság), a közbeszerzési dokumentumokban 

köteles megadni a létrehozandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelményeket, amelyek 

kizárólag a jogi formára, a jegyzett tőke minimális - a szerződés értékével arányosan 

meghatározott - összegére, a gazdálkodó szervezet tevékenységi körére, valamint 

tevékenységének ellenőrzésére vonatkozhatnak.  

 

36. §  

 (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - 

részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - a) nem tehet másik 

ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más 

részvételre jelentkezővel közösen, b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 

alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés 

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

(2) Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci 

magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 

Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli 

vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó 

szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.  

(3) Amennyiben a közbeszerzésekért vagy az európai uniós források felhasználásáért felelős 

miniszter a közbeszerzési eljárások, továbbá közbeszerzési szerződések, illetve építési vagy 

szolgáltatási koncessziók és ezek módosításainak közbeszerzési-jogi ellenőrzése során a Tpvt. 

11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy 

azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint a 

Gazdasági Versenyhivatalnak megtett jelzés során - a minősített adat kivételével - jogosult a 

Gazdasági Versenyhivatalnak átadni az érintett közbeszerzés, szerződés, építési vagy 

szolgáltatási koncesszió, illetve ezek módosításai ellenőrzése révén rendelkezésére álló bármely 

adatot.” 

 

40. § 

(1) A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett 

egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell lebonyolítani. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus közbeszerzési alkalmazás létrehozataláról, 

működéséről, valamint igénybe vételének feltételeiről külön jogszabály rendelkezik. 

(424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700424.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=0000000

1.TXT ) 

„115.§  

(4) Az 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. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700424.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700424.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
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(6) A 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő - anélkül, hogy ezt a 

közbeszerzési dokumentumokban külön jelezte volna - nem köteles újabb hiánypótlást 

elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében 

újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.” 

 

1.9. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét az elektronikus közbeszerzés 

részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alábbi pontjaira: 

 

„2. §  

(1) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a 

Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha e rendeletből 

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

 

10. §  

(1) Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő 

a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum 

benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott 

dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a 

papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben 

az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll 

rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a (4) bekezdésben foglalt eset 

kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. 

(2) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 

megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell 

az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben 

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

nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi 

jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol 

a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt 

a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni. 

(3) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági 

kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír 

alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, 

ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton 

megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

(4) Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja 

elő, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául 

szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), 

elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes 

bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 

(5) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését 

írja elő, azon a dokumentum e rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. 

 

12. §  

(2) 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 nyilatkozik 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. 

 

13. §  
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(1) Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - 

az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - 

a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő 

szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és 

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

ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 

(2) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők 

vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek 

képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 

A 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. 

(3) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi 

jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó 

okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre 

jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben 

elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy 

részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. 

(4) Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn vagy részvételre jelentkezőn 

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, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi 

jelentkezésben csatolni kell - az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló 

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

adott szervezet képviseletében eljárhat. 

 

15. §  

(3) Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő 

lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR 

visszaigazolást küld. 

(4) Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR 

végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő 

számára hozzáférhetővé válnak. 

(5) Az elektronikusan benyújtott ajánlat vagy részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 68. § (4)-

(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - 

azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek - 

az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi. 

 

1.10. Jelen dokumentum nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, 

de a dokumentum az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlattételi 

felhívás és a dokumentum között eltérés adódik, az ajánlattételi felhívás a mérvadó.  

Ha a dokumentumon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy közülük melyik a megfelelő és melyiket kell 

semmisnek tekinteni, a semmis adatot, információt a közbeszerzési eljárásban, továbbá a 

közbeszerzési szerződésben nem lehet alkalmazni. 

 

1.11.  Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és benyújtásával 

kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé e 

költségek felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől.  

 

1.12. Az ajánlattevőknek a dokumentumban 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 valamely részére 

vonatkozóan. 

1.13. Sem a dokumentumot, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, 

mint ajánlattételre, és az abban leírt szerződés szerinti cél megvalósítására.  
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1.14. A beszerzés megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) alapján kerül lebonyolításra. 

Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára, 

előzményeire, feltételeire, a szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy teljesítésére 

vonatkozóan, melyek nem egyeztethetők össze e törvénnyel, akkor az e törvény hatálya alá 

tartozó ügyekben kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt (Kbt.) kell 

alkalmazni. 

1.15. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve 

a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar jog előírásait. Az Ajánlattevő 

ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat 

megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek 

figyelembevételével állítja össze.  

1.16. A beszerzésre irányuló szerződés valamennyi rész esetében: vállalkozási szerződés 

 

II. Fejezet  

 

AZ AJÁNLATTAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK 

2.1. Pénzforrás (valamennyi rész kapcsán) 

 

A szerződés ellenértékének kifizetése közvetlenül ajánlatkérői (megrendelői) finanszírozással 

történik. 

A fedezet a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00041 projektazonosítójú támogatási szerződés 

(utófinanszírozás) alapján biztosított. 

Amennyiben a rendelkezésre álló fedezet mértékét meghaladja az értékelés során legkedvezőbb 

ajánlattevő ajánlata, akkor az Ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy saját forrásból kiegészítse 

a rendelkezésre álló anyagi fedezetet és ezzel biztosítsa az eljárás érvényességét. 

 

2.2. Közbeszerzési Dokumentum 

 

A dokumentum az Ajánlatkérő által meghatározott műszaki leírást és tervdokumentációt 

(releváns esetben), illetve jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályokat, valamint a 

vállalkozási szerződés tervezetét tartalmazza. 

Tartalmazza továbbá az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok listáját, 

valamint az EKR-ben nem megtalálható, csatolandó nyilatkozatok formanyomtatványait is.  

 

2.3. Kiegészítő tájékoztatás, információnyújtás 

 

Ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és 

dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban, írásban, az EKR-en keresztül kiegészítő (értelmező) 

tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a Kbt. 56. §-ban foglaltak szerint. 

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal, írásban, az EKR-

en keresztül adja meg a kért tájékoztatást, minden ismert ajánlattevő egyidejű értesítése 

mellett. A kérdések és az arra adott válaszok a dokumentum részévé válnak, azokat az ajánlat 

elkészítése során figyelembe kell venni. Telefonon, illetve személyes megkeresés útján 

kiegészítő tájékoztatás nem kérhető! 

 

2.4. Az ajánlattételi felhívás módosítása, visszavonása 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az Ajánlattételi 

Felhívást. Az ajánlattételi határidő, ajánlattételi felhívás, illetőleg dokumentum módosításáról az 

ajánlattevőket írásban közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételi határidő lejárta előtt. Ajánlatkérő 

az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult az ajánlattételi felhívást visszavonni.  

 

2.5. Az ajánlattal szembeni részletes tartalmi és formai követelmények  
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2.5.1. Az Ajánlattevőnek az alábbi formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát 

elkészítenie és benyújtania: 

Az ajánlat kötelező részeit a közbeszerzési dokumentumok I. kötetének V. fejezete tartalmazza. 

Az elektronikusan összeállított ajánlatra vonatkozó szabályokat a az elektronikus közbeszerzés 

részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza (legfontosabb 

szempontokat lásd a dokumentáció I. kötet, 1. fejezet 1.9 pontjában. 

A dokumentumok elektronikus másolatát jelszó nélkül olvasható .pdf formátumban kérjük 

felcsatolni.  

Ajánlatkérő elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat is elfogad, de nem követeli meg 

elektronikus aláírás alkalmazását az ajánlattétel során. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az Ajánlattételi 

Felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

Az Ajánlattevőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet szerint 

kell igazolnia. Az Ajánlattevő továbbá köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges 

pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, és az erre 

vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia, amennyiben ajánlattevő ezt számára 

előírta. 

 

2.5.2. Felolvasó lap 

 

Az EKR-ben kitöltendő felolvasólapnak tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglalt, 

az ajánlatok bontásakor ismertetendő adatokat (ajánlattevő neve, székhelye/címe, valamint 

azok az adatok, amelyek a bírálat során értékelésre kerülnek). 

 

2.5.3. Közös ajánlattétel 

 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi 

jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó 

okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre 

jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben 

elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy 

részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. 

Közös ajánlattétel esetében kötelező az Ajánlatkérő által összeállított, a Közbeszerzési 

Dokumentum 1. sz. mellékletben szereplő nyilatkozat elfogadása és kitöltése. 

 

2.5.4. Céges dokumentumok 

 

Az Ajánlattevő jelenlegi állapota szerinti dokumentum csatolása:  

Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartása kivonatának egyszerű másolata; 

Költségvetési szerv esetén a költségvetési szervek nyilvántartása kivonatának egyszerű 

másolata; 

Az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának, vagy 

banki aláírás-bejelentő kartonjának egyszerű másolata.  

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles 

csatolni a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást. 

 

2.5.5. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása (valamennyi rész kapcsán) 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró 

okok hatálya alatt áll.  

Igazolási mód: 
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Ajánlattevőknek az EKR-ben nyilatkozniuk kell a kizáró okok fenn nem állásáról, illetve a 62. § 

(1) bek. k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében. Az alvállalkozók és az alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplők esetében az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) 

Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdése szerint köteles nyilatkozni. 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő 

köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi 

közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, 

feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 

ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt 

információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 

valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 

vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 

vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

 

2.5.6. Alkalmasság igazolása (valamennyi rész kapcsán) 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem határoz meg alkalmassági 

követelményeket. 

 

2.5.7. Szerződéstervezet, szerződéses feltételek meghatározása 

 

A III. számú fejezetben megszövegezett vállalkozási szerződés tervezete(ke)t kitöltve / 

szerződéses feltételek minden oldalát szignálva és cégszerűen aláírva kell benyújtani. 

 

2.5.8. Ajánlattevői nyilatkozat  

 
Az ajánlatnak a Kbt. 66.§ (2) bekezdése értelmében tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett 

nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan, melyet az EKR-ben található sablon alapján kell kitölteni. 

 

2.6. Az elbírálás szempontja (valamennyi rész kapcsán) 

 

A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján történik valamennyi részre 

vonatkozóan, az alábbi szempontok szerint: 

 

Részszempontok         Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár (Ft)       70 

2. Felelős műszaki vezető/építésvezetőként  

bevont szakember szakmai tapasztalata  

(egész hónapokban)       20 

3. Jótállás vállalt időtartama a kötelezően  

előírton felül (egész hónapok száma):  

1 év + ... hónap:        10 

 

Nettó ajánlati ár (Ft) : Az ajánlattevő által beárazott költségvetés nettó végösszege. 

Kérjük a T. Ajánlattevőket, hogy az összesített nettó ár meghatározása során az alábbiakat 

vegyék figyelembe: 

- Az ajánlati ár átalányár jellegű, tehát tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű 

teljesítéssel kapcsolatban, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint 

felmerülő költséget. Továbbá tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, 

illetéket… stb, kivéve az ÁFA összegét. 

- Az egyösszegű nettó ajánlati árat (azaz a költségvetés általános forgalmi adó nélkül vett 

végösszegét magyar forintban) a Felolvasólapon kell feltüntetni, nettó értékben, pozitív 

egész arab számban. 
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- Az árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az 

egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni! A kiadott költségvetést és 

annak valamennyi sorát be kell árazni, kivéve, ha Ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a költségvetésben a tételeket összevonják, 

törölnek, vagy megváltoztatnak, az az ajánlat értékelés nélküli érvénytelenné 

nyilvánítását vonja maga után. Ugyancsak érvénytelen az ajánlat hiánypótlás lehetősége 

nélkül, ha az Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést (szakmai ajánlatot) 

 

Felelős műszaki vezető/építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (egész 

hónapokban): A teljesítés során alkalmazott/bevont/megbízott felelős műszaki 

vezető/építésvezető releváns (tehát a teljesítés során megjelölt szakmai feladattal azonos) 

szakmai tapasztalata egész hónapok számában. A szakmai tapasztalat nem feltétlenül 

Ajánlattevő megbízásához, alkalmazásához kell, hogy kapcsolódjon, de maximum 120 hónap 

lehet, az ennél hosszabb időtartamot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szakember bemutatott tapasztalata és nyilatkozata (4. sz. 

kiegészítő nyilatkozati minta tartalmi elemei) szakmai ajánlatnak minősül, ezért erre 

vonatkozóan Ajánlatkérő kizárja a hiánypótlás lehetőségét, azonban a Kbt. 71. § (9) bekezdése 

megfelelően alkalmazandó. 

 

Jótállás vállalt időtartama a kötelezően előírton felül (egész hónapok száma): 1 év + ... hónap: 

A kivitelezés/megvalósítás műszaki átadás-átvételétől kezdődő jótállás biztosítása az elvégzett 

munkák kapcsán. Kötelezően 1 év vállalandó, ami 0 pontot jelent Ajánlattevőnek. Az ezen felüli 

vállalást értékeli pontokkal Ajánlatkérő, ezt kell szerepeltetni az ajánlatban, egész hónapok 

számában. Maximum 60 hónap (tehát a kötelező 1 éven felül + 5 év ) vállalható, az ennél 

hosszabb időtartamot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti. 

 

Az adható pontszámok az egyes részszempontok esetén: 0-10. 

 

Az értékelés módszere:  

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 

Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó 

ajánlati ár) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére 

pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével 

számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. 

évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján. 

( ) minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb
+−=

 
ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A 2. és a 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 

A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legtöbb (leghosszabb) 

szakmai tapasztalat, leghosszabb jótállási időtartam) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot 

kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az 

egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési 

Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján. 

( ) minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált
+−=

 
ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 
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Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ha e módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 

szabályoknak megfelelően két tizedesre kell kerekíteni. 

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított 

összpontszáma a legmagasabb. 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint kiszámított 

összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési 

pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési 

szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott (Kbt. 77. § (5) bekezdés) 

 

2.7. Fizetési feltételek 

 

A szerződés ellenértékének kifizetése közvetlenül ajánlatkérői (megrendelői) finanszírozással 

történik. A támogatás utófinanszírozásos. 

Amennyiben a rendelkezésre álló fedezet mértékét meghaladja az értékelés során legkedvezőbb 

ajánlattevő ajánlata, akkor az Ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy saját forrásból kiegészítse 

a rendelkezésre álló anyagi fedezetet és ezzel biztosítsa az eljárás érvényességét. 

 

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján, - a nyertes Ajánlattevő írásban benyújtott 

kérelme alapján - 10 % vállalkozói előleget biztosít, biztosíték nyújtása nélkül. Az előleg összege 

a kivitelezési díj nettó értékének 10 %-a. Az előleget Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30) Korm. 

Rendelet 30.§ (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 

napon belül köteles kifizetni. 

Vállalkozó 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 

3 részszámla benyújtható 20-40-75 %-os készültségi fok teljesítését követően a teljes 

szerződéses összeg 20-20-35 %-ára vonatkozóan. A végszámlát Vállalkozó valamennyi 

szerződéses kötelezettségének teljesítését (100%) követően jogosult kiállítani a szerződés 

fennmaradó összegére. Mind a rész- mind a végszámla kiállításának feltétele az ajánlatkérő által 

felkért műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozata. 

 

Fizetési mód: a leigazolt teljesítmény alapján átutalással, a Kbt. 135 § (3) bekezdése alapján a 

hatályos jogszabályokban (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezet, 19. pontja) és a 

szerződésben foglaltaknak megfelelően van mód! 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad a szerződésben meghatározott feltételekkel. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit mind a nyertes ajánlattevőként szerződő 

fél, mind alvállalkozója esetében alkalmazni kell. 

 

Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének 

ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti 

- elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen 

kiállított, a projekt megnevezését és azonosító számát is tartalmazó számla alapján, a Ptk. 6:130 

§ (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a nyertes 

ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő át-utalással teljesíti. 

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az 

ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a 322/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 32/A. és 32/B. §-ában foglaltak szerint teljesíti. 

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződés, továbbá a nyertes ajánlattevő 

és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti 

alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések 

alapján történő kifizetésekre egyebekben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény foglalt 

rendelkezések az irányadók. 

Ajánlatkérő a fentiekben részletezett információkkal összefüggésben felhívja továbbá az 

ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. (1) bekezdésében foglalt alábbi jogszabályi előírásokra: 
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- építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg 

a szerződés értékének 65 %-át, 

- az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből. 

Tartalékkeret nem kerül meghatározásra. 

 

Vonatkozó jogszabályok különösen:  

• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

• A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  

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

• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 

2.8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (valamennyi rész kapcsán) 

 

Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumban megtalálható szerződéstervezet alapján a 

szerződéses összeg nettó értékét alapul véve napi 0,5 %, de maximum 20% késedelmi teljesítési 

kötbért, valamint 20% meghiúsulási kötbért kíván érvényesíteni biztosítékként. 

 

2.9. Az ajánlat nyelve (valamennyi rész kapcsán) 

 

Az ajánlattétel nyelve a MAGYAR nyelv.  

Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. 

Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az 

esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az 

ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy 

helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 

 

2.10. Részajánlat, többváltozatú ajánlat 

Részajánlat és többváltozatú ajánlat nem tehető.  

 

2.11. Ajánlati kötöttség 

 

Az ajánlati kötöttség 60 nap. A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi 

határidő lejártától kötve van. 

 

2.12. Az ajánlattétel költségei 

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő viseli.  

 

2.13. Az ajánlatok benyújtása 

 

Az ajánlatokat az EKR-ben erre megbízott személy nyújthatja be. A megbízás tényének 

jogszerűségét Ajánlatkérő nem vizsgálja az ajánlattétel kapcsán. 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő 

érvénytelennek tekinti. 

 

2.16. Az ajánlat visszavonása 

 

Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal 

visszavonhatja az ajánlatát. A Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások 

tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek és a részvételre 
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jelentkezőnek a korábban benyújtott ajánlatot vagy részvételi jelentkezést az új ajánlat vagy 

részvételi jelentkezés megtétele előtt vissza kell vonnia. 

 

2.17. Az ajánlat módosítása 

 

Az ajánlatok módosítása az EKR-ben úgy lehetséges, ha Ajánlattevő az eredeti ajánlatát 

visszavonja és új ajánlatot nyújt be (a korábbi ajánlat szerkeszthető a rendszerben, de adott 

pillanatban csak egy ajánlata lehet Ajánlattevőnek). 

 

2.18. Az ajánlatok felbontása 

 

Az EKR az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártát követő pontosan két óra múlva „bontja 

fel” automatikusan. Ajánlatkérő a bontás során nyilvánosságra hozza a közbeszerzési eljárásban 

a rendelkezésre álló fedezet összegét, az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 

valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont alapján 

értékelésre kerülnek. 

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól 

számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek az EKR-en keresztül.  

 

2.19.A tárgyalás lefolytatásának menete, ajánlatkérő által meghatározott alapvető 

szabályok  

Nem releváns. 

 

2. 20. Érvénytelen ajánlat (Kbt. 73. §-a szerint) 

 

„73. §  

(1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha  

a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;  

b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;  

c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban 

felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;  

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez 

szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a 

követelményeknek való megfelelést;  

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 60 feltételeknek, 

ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 

követelményeit;  

f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező  

fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és 

ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy  

fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony 

ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].  

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre 

jelentkező ajánlatot tesz.  

(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg 

azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a 

jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben 

felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési 

Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére 

bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes 

ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 

 

(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha  

a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;  
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b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb 

összegben bocsátotta rendelkezésre;  

c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, 

amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog 

nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.” 

 

2.21. Az Ajánlattevő kizárása (Kbt. 74.§-a alapján) 

 

„74. §  

(1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, 

alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki  

a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.  

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból  

a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást 

nyújtani [2. § (5) bekezdés],  

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell 

nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés].  

(3) Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve a Közösségi 

Vámkódex létrehozásáról szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletben 

meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni.” 

 

2.22. Az ajánlatok hiánypótlása, és felvilágosítás kérése az ajánlattevőktől, tisztázó 

kérdések 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 71. § szerint hiánypótlást biztosít. 

Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban és a többi Ajánlattevő egyidejű írásbeli 

értesítése mellett a Kbt. 71. § (7) alapján felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől a kizáró 

okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az Ajánlattételi Felhívásban vagy a Dokumentumban előírt 

egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának 

tisztázása érdekében az EKR-en keresztül.  

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében 

foglalt alapelvek sérelmével vagy az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz csak olyan nem 

jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiánypótolható, továbbá 

átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és 

egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes 

ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor 

kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 

2.23. Az ajánlatokban előforduló számítási hiba javítása és az aránytalanul alacsony 

ár, egyéb aránytalan vállalások 

 

Ha az ajánlat számítási hibát tartalmaz Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (11) bekezdése, ha aránytalanul 

alacsony árat vagy egyéb aránytalan vállalást tartalmaz, az Ajánlatkérő a Kbt. 72. § szerint jár 

el. 

 

2.24. Az ajánlatok értékelése 

 

Az Ajánlatkérő csak az alkalmasnak minősített ajánlattevők érvényes ajánlatait értékeli a 

tárgyalások befejezése, a végleges ajánlatok megadása után. 

Ajánlatkérő az ajánlatokat az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott (10. pont) bírálati 

részszempontok és számítási módszerek alapján értékeli. 

 

2.25. Az ajánlatok elfogadása, illetve elutasítása 

 

„75. § 

(1) Eredménytelen az eljárás, ha 
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a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában 

részvételi jelentkezést; 

b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be; 

c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen 

ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát. 

(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha 

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való 

elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]; 

b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet 

összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot 

tett ajánlattevővel; 

c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi 

ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el; 

d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az 

ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás 

lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az 

eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű 

döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.” 

 

2.26. Az eljárás eredményének kihirdetése 

 

Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető leghamarabb bírálja el, eredményhirdetést nem tart, az 

eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezést az ajánlattevőknek egyidejűleg megküldi a 

79.§ (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül az EKR-en keresztül. Az ajánlatok 

összehasonlítása a legjobb ár-érték arány kiválasztása alapján történik, és így kerül az 

eredmény kihirdetésre. 

 

2.27. A szerződés megkötése és teljesítése 

 

A nyertes Ajánlattevővel az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 20. pontjában meghatározott 

időpontban köti meg a szerződést. 

A nyertes visszalépése esetén, ha az Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második 

legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevőt is meghatározta, vele köt szerződést. 

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) – 

közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – kell írásban megkötni a 

közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 

megfelelően. A szerződésnek tartalmaznia kell – az eljárás során alkalmazott értékelési 

szempontra tekintettel – a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.  

 

Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 

- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 

ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

- Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – 

ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 

o a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

o a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 
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szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés 

k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt 

már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

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. 

 

A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 

félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Az ajánlattevőként szerződő fél 

teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési 

eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az 

ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett 

igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett 

meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

 

2. 28. Előzetes vitarendezés 

 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdése érelmében a Kbt. szerinti 

iratbetekintést az ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági 

szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja, azonban az iratbetekintési 

kérelmet az EKR-en keresztül kell benyújtani, és az iratbetekintési kérelemmel kapcsolatos 

írásbeli kommunikációt az EKR-en keresztül kell bonyolítani. 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (9) bekezdése érelmében az előzetes vitarendezési 

kérelem megküldése és az előzetes vitarendezés során a kommunikáció az EKR-ben történik.  

 

2. 29. Tájékoztatást nyújtó szervezetek 

 

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan területileg illetékes 

kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége és munkaügyi felügyelősége nyújt tájékoztatást. 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Telefon: +36 (1) 476-1100 

Fax: +36 (1) 476-1390 

Honlap: www.antsz.hu  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Levelezési cím: 1369 Budapest, Pf. 481. 

Telefon: +36 (1) 795-1400 

Fax: +36 (1) 318-2570 

Honlap: www.kormany.hu  

 

NAV   

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Telefon: +36 (1) 428-5100 

Fax: +36 (1) 428-5382  

Honlap: www.apeh.hu  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4.  

Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.  

Telefon: +36 (1) 374-2700 

http://www.antsz.hu/
http://www.kormany.hu/
http://www.apeh.hu/
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Fax: +36 (1) 374-2925 

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek  

 

Közbeszerzési Hatóság 

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 

Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 166. 

Telefon: +36 (1) 882-8502 

Fax: +36 (1) 882-8503 

  Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/  

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal  

Székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér. 1. 

Tel: +36 (88) 550-836 

Fax: + 36 (88) 550-834 

E-mail: vemkh.hivatal@veszprem.gov.hu 

 

Devecseri Járási Hivatal 

Székhely: 8460 Devecser, Petőfi tér 1. 

Tel: +36 (88) 550-742 

Fax: +36 (88) 550-812 

E-mail: devecser.jaras@veszprem.gov.hu 

 

2.30. Alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések 

 

A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az 

ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 

nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 

alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa 

igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától 

nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe 

véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok 

értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan 

eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett 

minden releváns körülmény – különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 

esetben az értékelt személyi állomány – tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet 

jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő 

hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden 

releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a 

szerződés értékének 65%-át. 

 

2.31. Alkalmazandó jogszabály 

 

Az Ajánlattételi Felhívásban és e Dokumentumban nem szabályozott kérdésekre a Kbt. és egyéb 

hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
http://www.kozbeszerzes.hu/
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III. fejezet 

 

 

 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

TERVEZET 

 

A szerződés tervezetek beágyazott dokumentumok,  

melyek az ikonokra kettőt kattintva nyílnak meg: 

 

 

Vállalkozási 

szerződés tervezet.doc
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



„Óvoda felújítás és bölcsőde építés Somlószőlősön” 

2/2018. 

18 

 

 

 

IV. Fejezet 

Mellékletek, nyilatkozatok 
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1. sz. melléklet  

Nyilatkozat közös ajánlattétel tekintetében 1 

 

Alulírott …………………………………………………………(név) a(z)…………………………………………… (cégnév, 

székhely), valamint alulírott……………………………………………(név) a(z) ……………………………………… 

(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselői kijelentjük, hogy a Kbt. 35. §-a alapján 

közösen teszünk ajánlatot a „Óvoda felújítás és bölcsőde építés Somlószőlősön” tárgyú 

eljárás kapcsán. 

A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az Ajánlattételi 

Felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban foglalt és a szerződés megkötésével, 

teljesítésével valamint az ellenszolgáltatással kapcsolatos valamennyi feltételt 

megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. 

Ennek megfelelően a szerződést az alábbi rész vonatkozásában: 

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

– amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – ………………………… Ft, azaz 

………………………………………………… Forint + ÁFA, összesen ………………………………………… Ft, azaz 

…………………………………………………………… Forint összegű ellenértékért, 

………………………………………. teljesítési határidővel egyetemleges kötelezettségvállalással 

teljesítjük.  

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a 

nevükben történő eljárásra, valamint adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus 

úton teendő nyilatkozatok megtételére a ……………………………………… (név) 

………………………………… (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, vagy 

meghatalmazottja teljes joggal jogosult. 

Amennyiben az ajánlatkérő velünk, mint nyertes ajánlattevővel köt szerződést, az 

ellenérték megfizetése a ……………………………………………………………… számú bankszámlára, 

átutalással történik.  

 

Dátum: 

 

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

     Cégszerű aláírás                                                                 Cégszerű aláírás 

 

                                                           
1 Csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki.  
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2. sz. melléklet 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint  

 

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

………………………………………………………………………………………………………… (cégnév, székhely) 

cégjegyzésre jogosult képviselője a „Óvoda felújítás és bölcsőde építés Somlószőlősön” 

tárgyú eljárásban tett ajánlatom kapcsán nyilatkozom, hogy: 

 

1. A közbeszerzés szerződés teljesítésében az alábbi (már ismert) alvállalkozók 

vesznek részt2: 

Alvállalkozó(k) megnevezése:……………………………………………………………………………..…………. 

Alvállalkozó(k) székhelye:………………………………………………………………………………………..……… 

Alvállalkozó(k) adószáma:……………………………………………………………………………………………... 

Az alvállalkozó közreműködésének mértéke (a szerződés értékének %-ában*): 

……………………. 

A közbeszerzésnek az a része, amelyben alvállalkozók közreműködnek: 

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

 

2. Az alkalmasság igazolásához az alábbi gazdasági szereplő közreműködését 

veszem igénybe3: 

Szervezet megnevezése: …………………………………………………………………………………………………… 

Szervezet székhelye:………………………………………………………………………………………………………….. 

Szervezet adószáma:…………………………………………………………………………………………………………… 

Ajánlattételi Felhívás vonatkozó pontja, melyben foglalt alkalmassági minimum 

követelmény igazolására a szervezetet igénybe veszi: ………………………………………………………… 

A gazdasági szereplő igénybevételének 

módja:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dátum: 

        ………………………………………………… 

Cégszerű aláírás  

                                                           
2 Kérjük, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók adataival kitölteni! A közbeszerzésnek azon részeit, 
amelyben alvállalkozók fognak közreműködni – ha az ajánlat benyújtásakor még névlegesen nem ismertek, akkor 
is – kérjük kitölteni! A nem releváns pontokat kérjük kihúzni/ „nem releváns” megjegyzéssel ellátni. 
3 Abban az esetben kérjük kitölteni, amennyiben az alkalmasság igazolásához igénybe veszi más gazdasági 
szereplő közreműködését! A nem releváns pontokat kérjük kihúzni/ „nem releváns” megjegyzéssel ellátni. 
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3. sz. melléklet 

Nyilatkozat a szerződés biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról 

 

 

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

………………………………………………………………………………………………………… (cégnév, székhely) 

cégjegyzésre jogosult képviselője a „Óvoda felújítás és bölcsőde építés Somlószőlősön” 

tárgyú eljárásban tett ajánlatom kapcsán nyilatkozom, hogy cégünk vállalja az ajánlattételi 

felhívásban előírt szerződést biztosító mellékkötelezettségek teljesítését.  

 

Dátum: 

 

        ………………………………………………… 

Cégszerű aláírás 
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4. sz. melléklet 

Nyilatkozat felelősségbiztosításról 

 

 

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

………………………………………………………………………………………………………… (cégnév, székhely) 

cégjegyzésre jogosult képviselője a „Óvoda felújítás és bölcsőde építés Somlószőlősön” 

tárgyú eljárásban tett ajánlatom kapcsán nyilatkozom, hogy a 322/2015 (X.30.) 

Kormányrendelet 26. §-ban foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérő által az eljárást 

megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és 

terjedelmű   

 

felelősségbiztosítással rendelkezem 

 

vagy 

 

felelősségbiztosítást kötök a szerződéskötésig 

 

vagy 

 

meglévő felelősségbiztosításomat kiterjesztem. 

 

(megfelelő választ kérjük aláhúzni) 

 

Dátum: 

 

        ………………………………………………… 

Cégszerű aláírás 
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5. sz. melléklet 

A teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalatának alátámasztása 

 

Teljesítésbe bevont 

szakember személyes 

adatai 

Név: ………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: …………………………………………………………. 

Lakcím:……………………………………………………………………………… 

Szakember munkáltatója/megbízója: (szükség szerinti számban ismételhető) 4 

Név: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Székhely: ……………………………………………………………………………………………………………………  

Képviselője: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonszám: …………………………………………………………………………………………………………….. 

A szakember által ellátott feladatkör: (pl.:építésvezető, művezető) 

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

Az igazolt szakmai tapasztalat mértéke (hónapokra vetítve, egész számban kifejezve) 

Naptári időszakban kifejezve: 

……ÉV ….. HÓNAP …. NAPJÁTÓL kezdődően – …...ÉV……… HÓNAP ……………NAPJÁIG 

Igazolt hónapok száma egész számban kifejezve: …………………………… 

 

Szakember nyilatkozata: 

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

ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó5 által a teljesítésbe bevont szakember ezennel 

kijelentem, hogy részt veszek a Somlószőlős Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő 

által a „Óvoda felújítás és bölcsőde építés Somlószőlősön” közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött vállalkozási szerződés teljesítésében. Kijelentem továbbá, hogy 

az ajánlattevő nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a fent jelzett 

közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljes időtartama során, az annak alapjául 

szolgáló közbeszerzési ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre vonatkozóan az 

önéletrajzomat benyújtották. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan 

kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való 

munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná. 

Dátum: 

 

……………………………………… 
                                                                    bevont szakember saját kezű aláírása 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:  

 

/aláírás 1./ 

 

 

/aláírás 2./ 

Tanú 1. neve:  

 

Tanú 2. neve:  

Lakcíme:  

 

Lakcíme:  

                                                           
4 Az igazoláshoz a táblázat a kellő számban többszörözhető, amennyiben több munkáltató/megbízó 

vonatkozásában kíván szakmai tapasztalatot igazolni.  

5 A megfelelő aláhúzandó! 
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V. Fejezet 

Az ajánlat részét képező dokumentumok listája 

 

1. Felolvasólap – EKR-ben kitöltendő sablon szerint 

2. Nyilatkozatok, mellékletek  

- Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) pontja alapján - EKR-ben kitöltendő  

- Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bek. k) kc) pontja alapján - EKR-ben kitöltendő  

- Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bek. alapján - EKR-ben kitöltendő  

- Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. alapján - EKR-ben kitöltendő  

- Nyilatkozat kizáró okokról - EKR-ben kitöltendő  

- Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejelentési eljárásról – EKR-ben kitöltendő 

- Nyilatkozat közös ajánlattétel tekintetében – 1. sz. mellékletben megadott 

nyilatkozatminta kitöltése majd elektronikus másolat EKR-be csatolása (csak ha 

releváns) 

- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint - 2. sz. mellékletben megadott 

nyilatkozatminta kitöltése majd elektronikus másolat EKR-be csatolása 

- Nyilatkozat szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról - 3. sz. 

mellékletben megadott nyilatkozatminta kitöltése majd elektronikus másolat EKR-

be csatolása 

- Nyilatkozat felelősségbiztosításról - 4. sz. mellékletben megadott nyilatkozatminta 

kitöltése majd elektronikus másolat EKR-be csatolása 

- A teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalatának alátámasztása - 5. sz. 

mellékletben megadott nyilatkozatminta kitöltése majd elektronikus másolat EKR-

be csatolása 

3. Aláírási címpéldány vagy aláírásminta elektronikus másolatának EKR-be 

csatolása  

4. Szerződés tervezet (ek) kitöltve, cégszerűen aláírva, laponként szignálva, 

elektronikus másolat EKR-be csatolása  

5. Egyéb, a kiírás alapján csatolandó, vagy Ajánlattevő által csatolni kívánt 

dokumentumok elektronikus másolatának EKR-be csatolása 

6. Részletes szakmai ajánlat elektronikus másolatának EKR-be csatolása – A 

kiadott műszaki leírásnak és árazatlan költségvetésnek megfelelően elkészített 

árazott, tételes költségvetés (szakmai ajánlat) 

 

 

 

 

 


