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I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 

 

FELHÍVJUK A TISZTELT AJÁNLATTEVŐK FIGYELMÉT, HOGY 2015. 

NOVEMBER 1-JÉN HATÁLYBA LÉPETT A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 

2015. ÉV CXLIII. TÖRVÉNY, MELY JELENTŐS VÁLTOZÁSOKAT TARTALMAZ 

A KORÁBBI TÖRVÉNYHEZ, EZÁLTAL AZ EDDIGI GYAKORLATHOZ KÉPEST. 

 

A FENTIEKRE TEKINTETTEL KÉRJÜK, A KÖZBESZERZÉSI 

DOKUMENTUMOKAT SZÍVESKEDJENEK ALAPOSAN ÁTOLVASNI. 

 

A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CCXLIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó rendelkezései 

abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen dokumentáció külön nem tesz utalást. 

 

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: 

Ajánlatkérő) a Kbt. Harmadik Része szerinti, a Kbt. 113. § keretében megindított nyílt 

eljárásban a jelen ajánlati dokumentációban meghatározott feltételek szerint várja az 

ajánlatokat. 

 

A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben ajánlattevő 

ajánlatával együtt benyújtja a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmassági 

követelménynek való megfelelés tekintetében a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot. 

 

A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és 

a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez (ajánlatkérő 

kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi 

határidő lejártától kötve van (Kbt. 81.§ (11) bekezdés). 
 

1. Az ajánlatkérő adatai 

 

Ajánlatkérő neve:    BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt 

      Felelősségű Társaság 

Ajánlatkérő címe:   1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. 

Ajánlatkérő telefonszáma:    +36-1-238-41-10 

Ajánlatkérő telefaxszáma:    +36-1-238-43-23 

Ajánlatkérő e-mail címe:   bdk@bdk.hu 

Ajánlatkérő Internet címe:  www.bdk.hu 

 

Az ajánlatkérő képviseletében eljár, és a kapcsolattartást végzi: 

 

Név:  Császár Ferenc beruházási vezető 

Telefonszáma:   +36-1-238-41-35 

Telefaxszáma:   +36-1-238-43-23 

E-mail címe:   bdk@bdk.hu 

 

Távolléte esetén az általa felhatalmazott személy vagy személyek. 

 

2. Kiegészítő tájékoztatás 

http://www.bdk.hu/
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A Kbt. 56. § (1) bekezdés 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. 

 

A kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bek. alapján az ajánlattételi határidő lejárta előtt a 

kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül kell 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, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon – a felhívás módosítására 

vonatkozó szabályok alkalmazásával egyidejűleg - élhet az ajánlattételi határidő 

meghosszabbításának lehetőségével. 

 

A Kbt. 55. § (3) bek. alapján ha az ajánlatkérő olyan felhívás tartalmát kívánja módosítani, 

amelyet nem tettek hirdetményben közzé vagy egyéb hirdetményben közzé nem tett 

közbeszerzési dokumentumokat módosít, a módosításról ajánlattételi felhívás és az 

ajánlattételre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok esetén az ajánlattételi határidő 

lejártáig egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplőket, vagy azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. 

 

3. A közbeszerzési eljárás tárgyának a bemutatása 

 

Leltárfelmérés és bővített leltárfelmérés a későbbi korszerűsítés érdekében. 

A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott 

területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-

5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, 

pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) 

előírásainak megfelelően. 

- 1. Lámpatestekre, oszlopokra vonatkozó nyilvántartási adatok ellenőrzése és kiegészítése, 

- 2. A világítási feladatra vonatkozó információk rögzítése 

- 3. A kapcsolódó közterületek geometriai adatainak felmérése és rögzítése. A részletes leírást 

és követelményrendszert a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás 

tartalmazza. 

 

4. A kiírás hatálya 

 

Külön felhívjuk a figyelmet a következőkre: 

 

Az Ajánlatkérő a jelen dokumentációt legjobb tudása szerint állította össze, azonban az 

Ajánlattevő köteles az ajánlattételhez szükséges valamennyi lényeges kötelezettségről, jogról 

és tényről külön is meggyőződni. 

Az ajánlott nyilatkozatmintákat jelen dokumentáció I. fejezetének 1-23. számú mellékletei 

tartalmazzák. Továbbá Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a jelen dokumentációban 

szereplő műszaki leírás (II. fejezet), valamint a szerződés tervezet (III. fejezet) alapos 

áttanulmányozására. 

Amennyiben a hatályos Kbt. és a dokumentáció között eltérés található, akkor a 

hatályos Kbt. szabályai irányadóak. 

 

5. Az ajánlat és a kapcsolattartás nyelve 
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Az ajánlatkérő (és a kapcsolattartó) kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, 

értesítőket stb. veszi figyelembe, és bármilyen – az eljárással összefüggő információt, 

értesítést, dokumentumot – kizárólag magyar nyelven tud a pályázók rendelkezésére 

bocsátani. 

 

Az ajánlat részét képező dokumentumok minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar 

nyelvűek kell, hogy legyenek. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat magyar 

fordításában kell csatolni. 

 

A Kbt. 47. § (2) bekezdés szerint ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 

dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 

 

Ajánlatkérő az alábbiakat fogadja el felelős fordításként: 

 

- akkreditált fordító iroda által fordított okirat, vagy 

- cégjegyzésre jogosult által tett, a fordítás helyességért/egyezőségért felelősséget vállaló 

nyilatkozattal ellátott fordítás. 

 

6. Kapacitást nyújtó szervezet (alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági 

szereplő) bevonása 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján 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 az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 

 

A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény igazolása 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. 

 

A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek 

- azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint 

a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény 

teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet 

kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e 

kapacitásokra szükség van. A Kbt. 67. § (7) bek. szerinti kötelezettségvállalását tartalmazó 

okiratnak ezt kell alátámasztania. 

 

Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat 

az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitást nyújtó 
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szervezetként történő bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő 

tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd 

megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. Az ajánlattevő ebben az esetben is élhet a Kbt. 

64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló 

adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 

 

7. Alvállalkozó bevonása 

 

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 eladót, 

 c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni 

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

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés 

benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

A nyilatkozatot nemleges esetben is csatolni kell. 

 

8. Összeférhetetlenség, többes pozíció tilalma  

 

Ajánlatkérő külön is felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §, valamint a Kbt. 36. § szakaszának 

alapos áttanulmányozására. 

 

9. Közös Ajánlattevőkre vonatkozó rendelkezések 

 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk 

közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 

megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

A közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. 

Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a 

biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 

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

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta 

után változás nem következhet be. 

 

10. Bírálati szempontrendszer, bírálati módszerek 

 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja a legjobb ár-érték arány. 
 

1.) Ellenszolgáltatás / Súlyszám: 90 

 

ezen belül alszempontok:  

- leltárfelmérés tekintetében megajánlott ellenszolgáltatás / Súlyszám: 30 
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- bővített leltárfelmérés megajánlott ellenszolgáltatás / Súlyszám: 60 

2.) Teljesítési határidő / Súlyszám: 10 

 

ezen belül alszempontok:  

- I.ütem teljesítési határidejéhez (2016. 03. 31.) képest előteljesítés / Súlyszám: 8 

- II. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 06. 30.) képest előteljesítés / Súlyszám: 2 

Az 1. sz. részszempont esetében fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra. 

 

Fordított arányosítási módszer 

                 Alegjobb 

         P=  -----------------   *  ( Pmax – Pmin )  +  Pmin 

                Avizsgált 

P:   a vizsgált ajánlati elem/ ajánlati ár adott részszempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax:  a pontskála felső határa  

Alegjobb:  a legelőnyösebb szumma ajánlati ár értéke;  

Avizsgált:  a vizsgált szumma ajánlati ár értéke;  

Adható pontszám: 1-100 

 

A benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az Ajánlattevők megbizonyosodtak 

az ajánlattételi felhívásban és dokumentumokban megadott, illetve a szerződéses feltételekből 

ésszerűen következő feladatokra vonatkozó, szerződéses ár helyességéről és elégséges 

voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden, a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint az ennek részét képező szerződéstervezetben foglalt 

kötelezettséget és feladatot. 

Ajánlattevő a feladat megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy a közbeszerzési 

dokumentum nem volt teljeskörű. Amennyiben a közbeszerzési dokumentum nem 

értelmezhető egyértelműen, saját érdekében az Ajánlattevő kötelezettsége az 

ellentmondásokat feloldani, a feladatot pontosítani kiegészítő tájékoztatás-kérés útján. 

 

Az ajánlati ár meghatározása alszempontonként: A kitöltött ajánlati lap tartalmával 

összhangban, nettó forintban kifejezve részenként kell megadni, akként hogy az ajánlati lapon 

feltűntetett az adott részre és alszempontra megajánlott egységárat az adott alszempont 

szerinti mennyiséggel össze kell szorozni, és a szorzat összegét kell feltűntetni a felolvasó 

lapon. 

 

Ajánlatkérő előírja a kitöltött ajánlattételi lap ajánlathoz történő csatolását, az Ajánlati 

Dokumentáció I. fejezet 15. mellékletében fellelhető bontásban. 

 

Az Ajánlattevő csak teljesítéssel lefedett számlát nyújthat be.  

 

A pénzügyi adatokat minden esetben magyar forintban (HUF) kell megadni.  

 

A 2. sz. részszempont esetében az egyenes értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra. 

Egyenes értékarányosítási módszer: 

 

 Avizsgált  

P = ------------- * (Pmax – Pmin) + Pmin 

 Alegjobb  
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ahol  

P:   a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax:  a pontskála felső határa  

Pmin:   a pontskála alsó határa 

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke; 

Adható pontszám: 1-100 

 

Ajánlatkérő e körben az előteljesített naptári napok számát értékeli. 

 

Amelyik Ajánlattevő - az ütemenként meghatározott teljesítési határidőkhöz - képest több 

napot takarít meg, az értékelésnél több pontot fog kapni, azaz az Ajánlatkérő számára 

legkedvezőbbnek a legtöbb napban kifejezett megajánlás minősül (azaz a legrövidebb a 

teljesítés időtartama). A legtöbb napokban kifejezett megajánlás kapja meg a maximális 

pontot (felső ponthatár: 100), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 

elemhez viszonyítva arányosan lesznek kiszámolva a pontszámok. 

 

11. Bírálat folyamata 

 

Előzetes ellenőrzés 

 

A Kbt. 69. §-a alapján az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az 

ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

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

szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági 

követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti 

nyilatkozatot elfogadni, valamint az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-

72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni (hiánypótlás, felvilágosítás, indokolás kérés 

…stb). 

 

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelt 8 § i) pont ib) alpontja 

szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendeltben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló 

elektronikus nyilvántartásokból is. 

A Kbt. 114. § (1) bek. alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az 

ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 

követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 

részletes adatokat nem köteles megadni.  

 

Az előzetes ellenőrzést követően megfelelőnek talált ajánlatot az Ajánlatkérő az értékelési 

szempontok szerint értékeli. 

 

Utólagos igazolás 

 

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően Ajánlatkérő 

felhívja az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt 
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munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények 

tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. 

 

A fentieknek megfelelően a Kbt. 114. § (1) bek. alapján ajánlattevő az alkalmassági 

követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 

felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást 

megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelt szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények 

tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

 

Amennyiben az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 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 előzetes 

ellenőrzés során benyújtott nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), Ajánlatkérő ezen 

ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel 

legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására. 

 

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes 

ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok tekintetében előírt 

igazolási kötelezettségének eleget tett. 

 

Az ajánlattevő utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa az alkalmassági 

követelmények, a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az előzetes ellenőrzés során az 

ajánlatkérő által figyelembe vett értékek teljesülését. 

 

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, a kizáró okok fenn nem állása 

teljesülése esetén az ajánlat akkor is érvényes, ha a benyújtott igazolások eltérnek a korábbi 

nyilatkozatban feltüntetett adatoktól. Az igazolások utólagos benyújtásakor igazolt, adott 

esetben a korábbi nyilatkozat szerinti értékeket meghaladó adatok azonban már nem 

változtatják meg az ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezők rangsorát. 

 

12. Hiánypótlás 

 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §- ban foglaltak szerint biztosítja.  

 

Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan 

gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított 

magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy - ha az ajánlatkérő előírta - a 63. § szerinti kizáró 

ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás 

keretében felhívja az ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő 

megnevezésére. 

 

A Kbt. 71. § (6) bek. szerint Ajánlatkérő lehetővé teszi újabb hiánypótlás kibocsátását arra 

vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő 

gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges 

az újabb hiánypótlás. 

 

13. Üzleti titok 
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A Kbt. 44. § (1) bek. alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 

Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett 

ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti 

titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra 

hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Az 

ajánlattevő 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. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. kógens rendelkezései is kimondják, hogy az 

indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

 

Az ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

 azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

 az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 

 ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- 

vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó 

információkat és adatokat, 

 cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 

vonatkozó információkat és adatokat, 

 az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 

értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az üzleti titokká 

nyilvánítás feltételei az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

 ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem 

értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az üzleti 

titokká nyilvánítás feltételei az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és nincs akadálya az 

üzleti titokká nyilvánításnak. 

 

Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 

olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 

76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló 

részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatja. 

 

14. Iratbetekintés 

 

A Kbt. 45. § (1) bek. alapján az adott eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok 

elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő 

ajánlatának - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolást 

is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó 

kérelemben az ajánlattevő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, 

az ajánlat mely részébe kíván betekinteni. Más gazdasági szereplő ajánlatának teljes körű 

átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges. 

 

15. Ajánlat érvénytelensége 
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A Kbt. 73. § (1) bekezdés alapján az ajánlat érvénytelen, ha 

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 

c) ha az ajánlattevő 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 nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve 

az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

f) az ajánlattevő  

fa) valamely adatot a 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. §]. 

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

a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 

b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb 

összegben bocsátotta rendelkezésre; 

c) az ajánlatkérő az 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. 

 

A Kbt. 74. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, 

alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 

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

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

 

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés], 

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

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

 

16. Eljárás eredménytelensége 

 

A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján eredménytelen az eljárás, ha 

a) nem nyújtottak be ajánlatot 

b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be; 

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

ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát. 

 

(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; 
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c) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő 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. 
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II. FORMAI KÖVETELMÉNYEK: 

 

Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy 

postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

 

Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy Ajánlattevők lehetőség szerint az ajánlatot összefűzve 

nyújtsák be.  

 

Az ajánlatokat a Kbt. 66. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján 1 papír 

alapú példányban írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült 3  

db szkennelt (pdf vagy azzal egyenértékű formátum), elektronikus formátumban CD vagy 

DVD lemezen, zárt csomagolásban, az alábbi címre közvetlenül vagy postai úton kell 

benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi lapot xls formátumban is be kell 

csatolni. 

 

Ha az eredeti megjelölésű papír alapú példány és az elektronikus példányok között eltérés 

tapasztalható, az eredeti megjelölésű papír alapú példány tartalma az irányadó. 

 

Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 

az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és 

jelszóvédelemmel nincs ellátva. 

 

Az ajánlatban lévő nyilatkozatokat minden esetben cégszerűen kell aláírni. Ajánlatkérő 

névbélyegző használatát nem fogadja el. 

 

A zárt csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, a "Leltár felmérés" 

feliratot.  

 

A postán feladott küldeményen fel kell tüntetni "Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos 

bontási eljárásának megkezdése előtt" szöveget.  

 

Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, 

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat postai elirányításáért vagy idő előtti 

felbontásáért. 
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III. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK (IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK 

JEGYZÉKE) 

 

Sor-

szám 
Megnevezés 

1.  Borító lap 

2.  Tartalomjegyzék 

3.  Céginformációs adatlap (1. melléklet) 

4.  

Cégszerűen aláírt felolvasó lap (2. melléklet) 

A felolvasólapnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a 

főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján 

értékelésre kerülnek. 

5.  

Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot 

kell tennie. (3. melléklet) 

A Kbt. 47. § (2) bek. alapján a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati 

nyilatkozatot eredetiben aláírva kell benyújtani. 

6.  

Kizárólag közös ajánlattétel esetén: A közös egyetemleges felelősségvállalásról 

szóló megállapodás („konzorciumi szerződés”), amely tartalmazza a felhívás V) 

pont Egyéb információk 14. pontjában foglaltakat. (4. melléklet) 

7.  

A Nyilatkozat az alvállalkozók igénybevételéről a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és 

b) pontja alapján: 

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

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi 

jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (5. melléklet) 

A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az 

ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is 

egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak. 

8.  

Nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezetek (alkalmasság igazolásában részt vevő 

gazdasági szereplő) igénybevételéről 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján meg kell jelölni a kapacitást nyújtó 

szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 

azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. (6. 

melléklet) 

A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az 

ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is 
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egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak. 

9.  
Nyilatkozat az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről. (7. 

melléklet) – Előzetes ellenőrzés során benyújtandó 

Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 

10.  
A kizáró okok (Kbt. 62.§ és 63.§) fenn nem állásáról szóló nyilatkozat (8. 

melléklet) 

11.  
Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja alapján 

(9. melléklet) 

12.  

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ 

(2) bekezdése alapján arról, hogy az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság 

igazolásában résztvevő más szervezet nem áll az eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. (10. melléklet) 

Egyéb dokumentumok: 

13.  

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (11. melléklet) 

14.  

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az 

ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli 

képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási 

címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006. évi V. 

törvény 9. § (1) bekezdés). Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre 

jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására 

vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult 

általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni (12. 

melléklet) 

15.  
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolás (13. melléklet) 

16.  
Nyilatkozat az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus példányának 

egyezőségéről (14. melléklet) 

17.  

Ajánlattételi lap 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az excel táblázaton belül tilos az egyes 

sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket 

megváltoztatni, kivéve, ha ezt ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során előírja. 

Valamennyi sort be kell árazni, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során 

ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik. 

Azoknál a tételeknél, ahol a db-számból adódóan az egységár nulla, ott lehet nulla 
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díjköltség is, ez nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét. (15. melléklet) 

 

A Kbt. 69. § szerint utólagos igazolás körében csatolandó iratok 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

18.  Beszámoló, eredmény-kimutatás elérési útvonala (16. melléklet) 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

19.  
Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 

megelőző három év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti referencia 

(17. melléklet) 

20.  A teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatása (18. melléklet)  

21.  
A szakember végzettségét, képzettségét, jogosultságot igazoló okirat másolata 

(19. melléklet) 

22.   A szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (20. melléklet) 

23.  

Eszközök összefoglaló táblázata, melyben feltüntetésre kerül valamennyi 

eszköz/gép/berendezés megnevezése, a rendelkezésre állás jogcíme, továbbá az, 

hogy az adott eszközt/gépet/berendezést melyik alkalmassági 

minimumkövetelmény igazolása érdekében veszi igénybe. 

 (21. melléklet) 

24.  
az eszközök tekintetében az eszköznyilvántartó lapot kell csatolni. 

(22. melléklet) 

25.  
Nyilatkozat az eszközök szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.(23. 

melléklet) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A fenti jegyzéket Ajánlatkérő az ajánlati felhívás és a jelen dokumentáció alapján, 

legjobb tudása szerint állította össze. Ettől függetlenül Ajánlattevőnek minden olyan 

adatot, információt, igazolást és nyilatkozatot tartalmaznia kell, amit a felhívás, a 

dokumentáció és a Kbt. előírnak.  
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1. melléklet 

 

„A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott 

területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-

5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, 

pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) 

előírásainak megfelelően.” 

 

CÉGINFORMÁCIÓS LAP 
 

Cég neve:  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Címe (székhelye):  

- irányítószám, település  

- utca, házszám  

- telefonszám  

 

- telefaxszám  

 

- E-mail cím  

 

- Képviselő neve  

Kapcsolattartó adatai
1
 

 neve 

 telefonszáma 

 fax száma 

 e-mail címe 

 

 

 

…………………, 2015…………..……….. 

 

 

 …………….……….. 

Cégszerű aláírás 

 

                                                           
1
 Csak azon személyek, akik az AJÁNLATBAN nyilatkozatot tesznek. 
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2. melléklet 

 

„A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott 

területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-

5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, 

pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) 

előírásainak megfelelően.” 

 

FELOLVASÓ LAP 

 

Ajánlattevő neve:  

Címe (székhelye):  

- irányítószám, település  

- utca, házszám  

 

Az ajánlat főbb számszerűsíthető adatai, az ajánlati lappal összhangban (az ajánlati lap 

a felolvasó lap mellékletét képezi)
2
: 

 

I. rész: 

 

Ajánlati ár  

- leltárfelmérés tekintetében megajánlott 

ellenszolgáltatás (egységár és a darabszám 

szorzata) 

- bővített leltárfelmérés megajánlott 

ellenszolgáltatás (egységár és a darabszám 

szorzata) 

 

 

 

 

nettó………………HUF 

 

nettó………………HUF 

 

Teljesítési határidő  

 

- I. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 03. 31.) 

képest előteljesítés  

- II. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 06. 30.) 

képest előteljesítés  

 

 

 

…………….. nap 

 

…………….. nap 

 

II. rész: 

 

Ajánlati ár  

- leltárfelmérés tekintetében megajánlott 

 

 

 

nettó………………HUF 

                                                           
2
 A Kbt. 68. § (4) bek. alapján felolvasólapnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, valamint 

azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 
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ellenszolgáltatás (egységár és a darabszám 

szorzata) 

- bővített leltárfelmérés megajánlott 

ellenszolgáltatás (egységár és a darabszám 

szorzata) 

 

 

nettó………………HUF 

 

Teljesítési határidő  

 

- I. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 03. 31.) 

képest előteljesítés  

- II. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 06. 30.) 

képest előteljesítés 

 

 

 

…………….. nap 

 

…………….. nap 

 

III. rész: 

 

Ajánlati ár  

- leltárfelmérés tekintetében megajánlott 

ellenszolgáltatás (egységár és a darabszám 

szorzata) 

- bővített leltárfelmérés megajánlott 

ellenszolgáltatás (egységár és a darabszám 

szorzata) 

 

 

 

 

nettó………………HUF 

 

nettó………………HUF 

 

Teljesítési határidő  

 

- I. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 03. 31.) 

képest előteljesítés  

- II. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 06. 30.) 

képest előteljesítés  

 

 

 

…………….. nap 

 

…………….. nap 

IV. rész: 

 

Ajánlati ár  

- leltárfelmérés tekintetében megajánlott 

ellenszolgáltatás (egységár és a darabszám 

szorzata) 

- bővített leltárfelmérés megajánlott 

ellenszolgáltatás (egységár és a darabszám 

szorzata) 

 

 

 

 

nettó………………HUF 

 

nettó………………HUF 
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Teljesítési határidő  

 

- I. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 03. 31.) 

képest előteljesítés 

- II. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 06. 30.) 

képest előteljesítés  

 

 

…………….. nap 

 

…………….. nap 

 

…….………2015………………… 

 

 …………….……….. 

Cégszerű aláírás
3
 

 

                                                           
3
 Közös ajánlattétel esetén kérjük, valamennyi Közös Ajánlattevő írja alá a felolvasólapot.  
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3. melléklet 

Ajánlattevői Nyilatkozat 

a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés alapján 

 

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

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt
4
  képviselője felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy a  „A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben 

meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), 

II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló 

adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési 

Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

részt kívánunk venni. 

Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve 

kötelező érvényűek. 

Kijelentjük, hogy a Kbt. előírásait, a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és a műszaki leírásban, 

szerződéstervezetben megadott feltételeket ismerjük, megértettük, a jelen nyilatkozattal 

elfogadjuk. A felhívás és a dokumentáció alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot 

készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével készítettük el. 

Az ajánlat összeállításához szükséges minden tényről, körülményről külön is meggyőződtünk. 

Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak. 

Nyilatkozunk, hogy a szolgáltatás teljesítésére megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel 

rendelkezünk. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként Ajánlatkérővel szerződést kötünk, 

és az ajánlatunkban szereplő ellenszolgáltatásért az igényelt szolgáltatást elvégezzük. 

Nyilatkozunk továbbá, hogy vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak 

(azaz KKV-nak) 

 

- minősül   □ 

- ezen belül középvállalkozásnak   □ 

- ezen belül kisvállalkozásnak   □ 

- ezen belül mikro vállalkozásnak   □ 

- nem minősül  □ 

 

 

……………………….., 2015…………..….……………….. 

 …………….……….. 

Cégszerű aláírás 

 

                                                           
4
 A megfelelő aláhúzandó 
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4. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kizárólag közös ajánlattétel esetén:  

 

A közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás 

(„konzorciális szerződés”) 



 24 

 

5. melléklet 

 

Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről 

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

 

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

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt
5
  képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdésének 

a)-b) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy „A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben 

meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), 

II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló 

adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési 

Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

alvállalkozót az alábbiak szerint kívánunk igénybe venni: 

 

a)
6
 

 

 A közbeszerzésnek azon 

részei(nek) megnevezése, 

melynek teljesítéséhez 

alvállalkozók kerülnek igénybe 

vételre 

Ezen részek tekintetében igénybe venni 

kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

 

 

b) A szerződés teljesítése során nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni.
7
 

 

 

……………………, 2015……..……………………………… 

 

 …………….……….. 

Cégszerű aláírás 

 

6. melléklet 

                                                           
5
 A megfelelő aláhúzandó 

6
 Amennyiben alvállalkozót kívánnak igénybe venni, kérjük szíveskedjen az a) pont alatti táblázatot kitölteni 

7
 Amennyiben nem kívánnak alvállalkozót igénybe venni, kérjük szíveskedjen a b) pontot aláhúzni.  
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Nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 

szereplő) igénybe vételéről a Kbt. 65. § (7) bek. alapján 

 

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

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt
8
 képviselője felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 
 

hogy a „A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben 

meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), 

II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló 

adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési 

Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.” tárgyú közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban 

 

a)
9
 a következő szervezet(ek) (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) 

kapacitásait kívánjuk igénybe venni:
10

 

 

Az Ajánlattételi felhívás vonatkozó 

pontja, azon alkalmassági minimum 

követelmény megjelölése, melynek 

történő megfelelés igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrásaira támaszkodik 

Az ajánlattevő részére 

erőforrást nyújtó szervezet 

neve, székhelye 

 

A kapacitást nyújtó 

szervezet valósítja-

e meg azt a 

szolgáltatást, 

amelyhez a 

kapacitásra 

szükség van
11

 

 

Igen/Nem 

P.1. alkalmassági feltétel 

 
 

 

M.1. alkalmassági feltétel 

 
 

 

M.2. alkalmassági feltétel 

a) 

b) 

 

 

                                                           
8
 A megfelelő aláhúzandó 

9
 Amennyiben alvállalkozót kívánnak igénybe venni, kérjük szíveskedjen az a) pont alatti táblázatot kitölteni  

10
 A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően 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 az eljárást megindító 

felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  
11

 A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek - azok 

végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai 

tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor 

veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e 

kapacitásokra szükség van  
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Az Ajánlattételi felhívás vonatkozó 

pontja, azon alkalmassági minimum 

követelmény megjelölése, melynek 

történő megfelelés igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrásaira támaszkodik 

Az ajánlattevő részére 

erőforrást nyújtó szervezet 

neve, székhelye 

 

A kapacitást nyújtó 

szervezet valósítja-

e meg azt a 

szolgáltatást, 

amelyhez a 

kapacitásra 

szükség van
11

 

 

Igen/Nem 

M.3. alkalmassági feltétel  

a) 

b) 

 

 

 

b) Az alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében nem kívánok más szervezet 

kapacitására támaszkodni. 

 

…………………., 2015…………………………….. 

  

 

…………….……….. 

Cégszerű aláírás 
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7. melléklet 

 

Nyilatkozat  

alkalmassági követelménynek való megfelelésről 

 

Alulírott …………………….. mint a(z) …………………………… ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult/meghatalmazással igazolt
12

 képviselője felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy „A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben 

meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), 

II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló 

adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési 

Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.”  tárgyú közbeszerzési eljárásban 

az eljárást megindító felhívás n.) pontjában előírt alkalmassági követelményeknek (P.1.; M.1.; 

M.2, M.3.) Társaságunk megfelel. 

 

 

……………………, 2015……….…………………………  

 

 

 …………….……….. 

Cégszerű aláírás 

 

                                                           
12

 a megfelelő aláhúzandó 
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8. melléklet 

 

Nyilatkozat  

a kizáró okok fenn nem állásáról 

 

Alulírott …………………….. mint a(z) …………………………… ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult/meghatalmazással igazolt
13

 képviselője felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy „A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben 

meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), 

II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló 

adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési 

Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.” tárgyú közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban cégünkre nézve nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben 

megfogalmazott kritériumok. 

 

 

……………………, 2015……….…………………………  

 

 

 …………….……….. 

Cégszerű aláírás 

 

 

                                                           
13

 a megfelelő aláhúzandó 
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9. melléklet 

 

Ajánlattevői Nyilatkozat  

a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja alapján
14

  

 

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

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt
15

  képviselője felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy „A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben 

meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), 

II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló 

adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési 

Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 

Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára figyelemmel  

 

- ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; 

 

  vagy 

 

- ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
16

  

 

Ha a társaságot nem jegyzik szabályozott tőzsdén 

 n y i l a t k o z o m
17

,  

hogy 

- a társaságban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra-rb) vagy rc-rd) pontja
18

 

szerinti a tényleges tulajdonos(ok) neve és állandó lakóhelye a következő: 

                                                           
14

 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak 

minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az 

ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 

pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a 

gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 
15

 A megfelelő aláhúzandó 
16

 A megfelelő sor aláhúzandó 
17

 A megfelelő kitöltendő 
18

 3.§r) tényleges tulajdonos: 

 - ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 

közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 

bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 

százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 

szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 

nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
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Tényleges tulajdonos neve Állandó lakcíme 

  

  

  

 

vagy  

 

- a társaságban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra-rb) vagy rc-rd) pontja szerinti 

tényleges tulajdonos nincsen. 

 

…………………., 2015…………………………….. 

 

 

 …………….……….. 

Cégszerű aláírás 

                                                                                                                                                                                     

 - rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a 

Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

 - rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

 - rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták 

meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 

legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 
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10. melléklet 

 

Nyilatkozat az alvállalkozókról 

és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetről 

a Kbt. 67. § (4) bekezdés és 321/2015. (X. 30.) Kormány rend. 17. § (2) bekezdése alapján 

 

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

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt
19

  képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében 

és 321/2015. (X. 30.) Kormány rend. 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

ezennel felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy „A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben 

meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), 

II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló 

adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési 

Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.” tárgyú közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban általunk igénybe venni kívánt alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában 

részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben 

megfogalmazott kizáró okok. 

 

 

………………….., 2015……………………………… 

 

 

 

 

 …………….……….. 

Cégszerű aláírás 

 

                                                           
19

 A megfelelő aláhúzandó 
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11. melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján 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. 

 

A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az M.1. és az M.2. alkalmassági követelmény igazolására 

igénybe vett kapacitást nyújtó esetében a fenti nyilatkozatnak kell azt alátámasztania, hogy az 

adott kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, 

amelyhez e kapacitásokra szükség van. 
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12. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cégjegyzésre jogosult személy(ek) (ajánlattevő, alvállalkozó, kapacitást 

nyújtó szervezet) aláírási címpéldánya/aláírás mintája, adott esetben írásos 

meghatalmazás 
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13. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem 

 
 (Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről a körülményről is 

nyilatkozni kell az ajánlatban) 
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14. melléklet 

 

Ajánlattevői Nyilatkozat 

ajánlat megegyezőségéről  

 
 

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

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt
20

  képviselője felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy a „A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben 

meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), 

II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló 

adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési 

Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 

benyújtott ajánlat eredeti példánya a becsatolt elektronikus adathordozón található 

elektronikus példánnyal minden tekintetben megegyezik.  

 

 

…………………., 2015…………………………….. 

 

 

 

 …………….……….. 

Cégszerű aláírás 

 

                                                           
20

 A megfelelő aláhúzandó 
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15. melléklet 

 

 

 

Ajánlattételi lap 

 



 37 

 

 

 

A Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolás, Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása 

körében csatolandó iratok 
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16. melléklet 

 

Beszámoló/eredmény-kimutatás elérési útvonala 
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17. melléklet 

 

Nyilatkozat referenciáról 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében 

 

Alulírott …………………….. mint a(z) ……………………………… ajánlattevő / kapacitást 

nyújtó szervezet
21

 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt
22

 képviselője 

felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy „A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben 

meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), 

II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló 

adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési 

Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három évben a leltár 

felmérést tartalmazó, pozitív tartalmú (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

teljesített) jelentősebb referenciáink a következők voltak: 

Szerződés kötő 

másik fél 

megnevezése és 

az 

információt 

nyújtó személy 

neve, beosztása, 

elérhetősége 

A teljesítés 

helye 

 

A 

referenciamunka 

tárgya, és rövid 

leírása
23

 

 

A teljesítés 

ideje (kezdés-

befejezés) 

A 

leltárfelméréssel 

érintett 

lámpatestek 

darabszáma 

Az előírásoknak 

és a szerződésnek 

megfelelően 

teljesített? 

 

(X=igen) 

      

      

      
 

 

 

 

.............................., 2015 …..………………………..  

 

 

 

 …………………………….. 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

                                                           
21

  A megfelelő aláhúzandó 
22

 A megfelelő aláhúzandó 
23

 Akként kell meghatározni, hogy abból az alkalmassági kritériumnak megfelelés megállapítható legyen.  
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18. melléklet 

 

Szakemberek bemutatása 
  

Alulírott …………………….. mint a(z) ……………………………… ajánlattevő / kapacitást 

nyújtó szervezet
24

 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt
25

 képviselője 

felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy a „A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben 

meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), 

II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló 

adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési 

Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 

szerződés teljesítés során az alábbi szakembert kívánom bevonni: 

 

Pozíció  

NÉV 

 

KÉPZETTSÉG, 

VÉGZETTSÉG 

KAMARAI 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 

ÉS NYILVÁNTARTÓ 

KAMARA ADATAI 

a) legalább 2 fő 

villamosmérnök 

végzettségű 

tervezői 

jogosultsággal 

rendelkező 

szakember 

 

   

b) legalább 1 fő 

névjegyzékben 

szereplő Felelős 

Műszaki 

Vezetővel 

(jogosultság: az 

építésügyi és az 

építésüggyel 

összefüggő 

szakmagyakorlási 

tevékenységekről 

szóló 266/2013. 

(VII. 11.) Korm. 

rendelet alapján 

Villamosság 

   

                                                           
24

 A megfelelő aláhúzandó 
25

 A megfelelő aláhúzandó 
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szakterületen  

MV-ÉV és/vagy 

MV-VI ), 

 

 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában 

még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, a megajánlott szakember a kamarai 

nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog. 

 

 

 

.............................., 2015 …..………………………..  

 

  

 …………………………….. 

 cégszerű aláírás



19. melléklet 

 

 

 

 

 

Szakember végzettségét/képzettségét (jogosultságot) igazoló dokumentumok másolata 
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20. melléklet 

 

Rendelkezésre állási nyilatkozat 

 

 

Alulírott …………… (anyja neve: …………….., lakcím…………..) nyilatkozom, hogy a „A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az 

egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) 

- közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott 

Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként az Ajánlattevővel megkötendő 

szerződés teljesítéséhez rendelkezésre állok, közreműködöm a szerződés teljesítésben és nincs más olyan kötelezettségem a teljesítés 

időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná. 

 

 

…………………., 2015…………………………….. 

 

 

 

 …………….……….. 

szakember aláírása 
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21. melléklet 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 
A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. 

ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, 

pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.” 

 

 

 

 

………………………………….. 

cégszerű aláírás 

 

 

Eszköz megnevezés, darabszám 

megjelölésével 

A felhívás szerinti 

alkalmassági 

minimumkövetelmény 

megjelölése, amely 

érdekében az eszközt 

igénybe veszi 

Eszköz típusa, műszaki 

paraméterei 

Rendelkezésre állás jogcíme 

 M.3. a)   

 
 M.3. a)   

 
 M.3. b)   

 
 M.3. b)   

 



 

22. melléklet 

 

A megajánlott eszközök tekintetében az eszköznyilvántartó lapot kell 

csatolni. 
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23. melléklet 

 

Eszközök/berendezések/gépek 

rendelkezésre állási nyilatkozata 

 

 
Alulírott …………………….. mint a(z) ………………………… ajánlattevő / kapacitást 

nyújtó
26

 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással
27

 igazolt  képviselője  

 

nyilatkozom, 

 

hogy „A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben 

meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), 

II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló 

adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési 

Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően” tárgyú nyílt közbeszerzési 

eljárásban rendelkezésre bocsátott eszköz a közbeszerzési eljárás és a szerződés teljesítésének 

teljes időtartama alatt rendelkezésre áll. 

 

 

 

…………………., 2015…………………………….. 

 

 

 

 …………….……….. 

aláírás 

 

                                                           
26

 a megfelelő aláhúzandó  

27
A megfelelő aláhúzandó 
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II. FEJEZET: FELMÉRÉSI KÉZIKÖNYV  

(MŰSZAKI LEÍRÁS) 

 
A felmérés során a felvett adatokat a megadott táblázatos formában kell rögzíteni, amelyben 

lehető legtöbb esetben választható kritériumok és paraméterek alapján történő kiválasztást és 

adatrögzítést kell alkalmazni. Az adatok egy része azonban csak konkrét és az adott 

szituációra jellemző számérték lehet, így azok felvételezése nagyfokú figyelmet és 

pontosságot igényel. 

 

Az ajánlatkérő a nyertes pályázó részére a digitálisan átadott Excel táblázat mellé a 

felmérendő területről DXF formátumban vektoros állományt is átad, melyről másolatot 

készíteni, vagy más munkák kapcsán felhasználni TILOS! 

A felmért adatok kezelésével kapcsolatban titoktartási nyilatkozatot kell aláírnia. 

 

A feladat részletes meghatározása: 

 

1. A meglévő nyilvántartási adatok ellenőrzésének elemei és azok kiegészítése 

 

A közvilágítás nyilvántartási rendszerében jelen pillanatban az egyes, ún. 

lámpahelyekhez korábbi leltárkészítések alapján rögzítésre kerültek helyszínrajzi 

adatok, pl. helyrajzi szám, utcanév, házszám. Ezeket részben ellenőrizni kell, 

részben az eltelt időszakban bekövetkezett változások rögzítését kell elvégezni. A 

felmérési táblázatban a megadottak szerint meg kell adni a leltárban eddig nem 

szereplő világítótest, vagy azzal összefüggő tartószerkezet adatait is! 

 

Új adatként kell továbbá felvenni a berendezés helyének X-Y-Z koordinátáit EOV- 

rendszerben. A táblázatban megadottak szerint a koordinátákat pontosan kell 

megadni a táblázatban való szerepeltetéssel is, de az adatokat olyan formában is át 

kell adni, illetve dokumentálni kell (pl. a kiadott helyszínrajzokon), amelyek CAD- 

programok segítségével azonnal megjeleníthetők. A megadás módja ilyen 

értelemben lehet CAD- programba beolvasható attribútum tábla, vagy adatbázis 

fájl, vagy eleve CAD (dgm/dwg/dxf) fájlban is történhet az adatok átadása. A 

megjelenítés alapja a megadott egyedi nyilvántartási azonosítószám, vagy új 

objektum esetén a felmérő által megadott új azonosító.  

 

A felmérési táblázat továbbiakban részletes adatokkal töltendő fel a 

tartószerkezetekre, világítótestekre és a hálózatra vonatkozóan. A felmérés során 

csak a felmérési táblázatban szereplő módon – választható leíró kategóriákkal, 

vagy konkrét értékekkel- történhet az adatok rögzítése. Eltérés csak egyeztetett 

módon lehetséges. 

 

2. A jelenlegi világítási jelleg felmérése 

 

A felmérendő adatok sorában a jelenlegi világítási megoldás optikai jellegét kell 

meghatározni. Ezen adatok segítségével eldönthető, hogy, a jelenleg alkalmazott 
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megoldás megfelelő-e az adott világítási igény teljesítésére. A világítási megoldás 

optikai jellege választható, aszimmetrikus vagy körszimmetrikus. A világítási 

feladat meghatározásához az adott útszakasz közlekedési hierarchiában betöltött 

szerepe lesz informatív, ez esetben is választható kategóriákkal megjelölve. 

 

3. Tartószerkezeti és közterületi geometriai adatok felvételezése 

 

A lámpatestekhez rögzítendő EOV - koordináták révén a lámpatest pontos 

elhelyezkedése, illetve az oszloptávolságok CAD - alapon meghatározhatók. 

Ezekhez kapcsolódóan a világítástechnikai elemzésekhez szükséges a 

megvilágítandó felületek adatainak rögzítése is. Bár a felmérés alapvetően a 

világítótestek/berendezések helye szerint történik, tehát minden egyes 

világítótesthez meg kell adni az egyedi felmért adatokat, itt az adott útszakaszra 

átlagos értékek adhatók meg, nem szükséges ezeket az adatokat minden egyes 

világítótest vonalában / környezetében felmérni. Követelmény azonban, hogy a 

felmért adatok minél reprezentatívabbak legyenek. 

 

4. Azonnali jelentési kötelezettség 

Közvilágítás vonatkozásában élet- és/vagy vagyonbiztonságot fenyegető helyzet 

(pl.: hiányzó kandeláberajtó vagy megdőlt oszlop) tapasztalása esetén, a pontos 

helyszín megjelölésével azonnal tájékoztatni kell az üzemeltetőt III. és IV. kerület 

vonatkozásában belvaros@bdk.hu, a XIX. – XX. – XXIII. kerület vonatkozásában 

del-pest@bdk.hu címre küldött e-mailben.” 

 

 

 

mailto:belvaros@bdk.hu
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III. FEJEZET: SZERZŐDÉS 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

….. rész 

 

amely létrejött egyrészről a 

BDK Kft. 

Cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. 

Adószám: 12705616-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-09-699429 

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) 

 

másrészről a  

 

………………………………….. 

Székhelye:  

Levélcím:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám:  

Cégjegyzékét vezető Bíróság:  

Bankszámlaszám:  

mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:  

 

1.  A szerződéskötés előzménye: 

 

A szerződéskötés előzményeinek keretében a felek egyező tényelőadással az alábbiakat 

rögzítik: 

 

1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő „A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi 

megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 

27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a 

rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre 

bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően" megnevezéssel 

nemzeti nyílt (Kbt. 113. § szerinti) közbeszerzési eljárást folytatott le. 

 

1.2. Jelen szerződést a Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, az 

……. rész tekintetében a legjobb ár-érték arány szempontja alapján nyertesnek minősített 

ajánlattevővel köti meg. 

 

1.3. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárást 

megindító felhívása, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó által 

előterjesztett, ajánlati kötöttséget eredményező részletes ajánlat. 

 

1.4. A szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses 

kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet 

megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések 

esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak 

tekintik. 

 



 52 

1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak az ajánlati felhívásában és az ajánlati 

dokumentációban foglaltakkal. 

 

2. A szerződés tárgya:  

 

2.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi munkát köteles elvégezni: 

 

Leltárfelmérés és bővített leltárfelmérés a későbbi korszerűsítés érdekében. 

A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott 

területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-

5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, 

pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) 

előírásainak megfelelően. 

- 1. Lámpatestekre, oszlopokra vonatkozó nyilvántartási adatok ellenőrzése és kiegészítése, 

- 2. A világítási feladatra vonatkozó információk rögzítése 

- 3. A kapcsolódó közterületek geometriai adatainak felmérése és rögzítése. A részletes leírást 

és követelményrendszert a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás 

tartalmazza. 

1. rész: 

I. ütem: 

 III. kerület csak leltár 517 db 

 III. kerület bővített felmérés 3163 db 

II. ütem: 

 III. kerület csak leltár 9000 db 

 III. kerület bővített felmérés 0 db 

 

2. rész: 

I. ütem: 

 XVI. kerület csak leltár 0 db 

 XVI. kerültet bővített felmérés 9570 db 

 XXIII. kerület csak leltár 438 db 

 XXIII. került bővített felmérés 385 db 

II. ütem: 

 XVI. kerület csak leltár 0 db 

 XVI. kerültet bővített felmérés 0 db 

 XXIII. kerület csak leltár 3000 db 

 XXIII. került bővített felmérés 0 db 

  

3. rész: 

I. ütem: 

 XIX. kerület csak leltár 200 db 

 XIX. kerültet bővített felmérés 1158 db 

 XX kerület csak leltár 365 db 

 XX. került bővített felmérés 1827 db 

II. ütem: 

 XIX. kerület csak leltár 4000 db 

 XIX. kerültet bővített felmérés 0 db 

 XX kerület csak leltár 4000 db 

 XX. került bővített felmérés 0 db 
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4. rész: 

I. ütem: 

 XVII. kerület csak leltár 519 db 

 XVII. kerültet bővített felmérés 8139 db 

II. ütem: 

 XVII. kerület csak leltár 2000 db 

 XVII. kerültet bővített felmérés 0 db 

 

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, 

szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni, az ajánlati felhívásban, valamint 

az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek betartásával. 

 

 

2.3. A Vállalkozó köteles a szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági, 

tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni, 

minden esetben biztosítania kell a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. A 

biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos 

megsértése esetén a Megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítása mellett jogosult, 

szerződésszegés címén az azonnali hatályú felmondásra. 

 

2.4. Vállalkozó a teljesítés megkezdésekor – és a számla(k) kiállítása során – figyelemmel az 

ajánlatában tett nyilatkozatra is köteles megnevezni minden igénybe venni kívánt illetve 

tényegesen igénybe vett alvállalkozót.   

 

3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése 

 

3.1. A 2.1. pontban meghatározott munka az alábbi ütemezéssel történik: 

… rész: 

 

I. ütem: ……………………………
28

 

II. ütem:…………………………
29

 

3.2. A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az un. rendes 

felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű 

fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.  

 

3.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba 

foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben 

megszegi, így különösen ha: 

 

- A Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul, 

 

3.4. 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 nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
                                                           

 
28

 a megajánlása szerint 

 
29

 a megajánlása szerint 
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szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) a nyertes ajánlattevő 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. 

 

4. A szerződés értéke: 

 

4.1. Megrendelő az elvégzett szolgáltatásért az alábbi összegig vállal fizetési kötelezettséget: 

 

…. rész: 

 

 

- leltárfelmérés tekintetében megajánlott ellenszolgáltatás: nettó………………HUF 

- bővített leltárfelmérés megajánlott ellenszolgáltatás: nettó………………HUF 

  

 

4.2. Az ajánlati ár tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget. 

 4.3. Fizetés módja: átutalás  

 

4.4. Fizetés esedékessége:   

  

A leltár dokumentáció Megrendelőnek történő átadását követően Megrendelő megkezdi annak 

átvizsgálását, melynek eredményéről a Vállalkozót 15 (tizenöt) napon belül írásban 

tájékoztatja. Amennyiben a Megrendelő írásbeli tájékoztatása alapján a leltár dokumentáció 

hiányos, úgy a Vállalkozó köteles azt 15 (tizenöt) napon belül kijavítani, pótolni és azt a 

megrendelőnek ismételten átadni, aki azt ismételten megvizsgálja.  

Amennyiben a leltár dokumentáció hiánytalan, úgy Megrendelő haladéktalanul köteles kiadni 

a teljesítés igazolását.  

Fizetés esedékessége a teljesítés igazolás kiadását követően kiállított 1 db számla 

kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

/vagy  

a Közös ajánlattevők/Vállalkozók által külön-külön kiállított 1 db számla kézhezvételétől 

számított 30 napon belül. 

Közös ajánlattevők esetében a megosztás %-os aránya az alábbi: 

…………… 

…. % 

…………… 

…. % 

 

4.5. Fizetési feltételek: A Kbt. 135. §, az Art. 36/A. §-ában, továbbá a Ptk. 6:130. § 

(1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint. 

Alvállalkozói igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésben rögzített szabályok 

szerint a kifizetési szabályok az alábbiak szerint alakulnak: 

a) a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy mekkora 

összegre jogosult az ellenértékből; 

b) a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa 

a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 

jogosultak az ellenértékből; 
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c) Megrendelő felhívja a Vállalkozót, és a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés 

elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben 

nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 

36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés 

időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást; 

d) a Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla 

kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át a Vállalkozónak és 

alvállalkozónak; 

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha a Vállalkozónak vagy alvállalkozónak a kifizetés 

időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a Megrendelő a Vállalkozói, 

illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) 

bekezdése szerint visszatartja. 

 

4.6. Megrendelő az ellenszolgáltatás engedményezéséhez nem járul hozzá. 

 

5. A szerződésszerű teljesítést biztosító kötbérszankciók:  

 

5.1. A Ptk. 6:186 § (1) bekezdése szerint a kötelezett pénz fizetésére kötelezi magát arra az 

esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

 

5.2. Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor az ajánlattevő a 

szerződéses kötelezettségének a megajánlott teljesítési határidőre az ajánlattevőnek felróható 

ok(ok)ból nem tesz eleget. A késedelmi kötbér napi mértéke min. 0,5 %/nap; max. 20 %. 

A késedelmi kötbér összege maximum 20 napig kerül felszámításra, ezt követően Ajánlatkérő 

jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a 

késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

 

5.3. Meghiúsulási kötbér: A szerződés teljesítésének megtagadása vagy az Ajánlattevő 

érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt köteles az Ajánlattevő 

meghiúsulási kötbért fizetni. Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér mértékét a szerződés szerinti, 

áfa nélkül számított ellenérték 30%-ban határozza meg.  

 

5.4. Megrendelő - választása szerint - a kötbért annak összegére 8 napos fizetési határidővel 

kiállított számla útján érvényesíti, ez esetben Vállalkozó az ellenérték összegére vonatkozó 

számláját csak a kötbérszámla kiegyenlítését követően jogosult benyújtani; vagy a kötbér 

összege a teljesítés igazolás összegéből levonásra kerül, így a Vállalkozó a kötbér összegével 

csökkentett összegű számla benyújtására jogosult. 

 

5.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a kötbér érvényesítése nem zárja ki Vállalkozó kártérítési 

felelősségét, melyért egyébként helytállni tartozik.  

 

6. A Felek képviselői: 

 

A Vállalkozó képviseletére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:  

 

név,beosztás: ………………………….  cím: ……………………………………… 

tel/fax: ………………………..………...  e-mail: …………………………………… 

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:  

 

név,beosztás: ………………………….  cím: ……………………………………… 
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tel/fax: ………………………..………...  e-mail: …………………………………… 

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma:………………………………… 

 

A Megrendelő képviseletére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:  

 

név, beosztás: Pap Zoltán ügyvezető   cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. 

tel/fax: 238-4110/238-4323    e-mail: zoltan.pap@bdk.hu 

 

A Megrendelő műszaki átvevője 

név,beosztás: Joó János EEGIS adatgazda  cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. 

tel/fax: 238-4284/238-4323    e-mail: janos.joo@bdk.hu 

név,beosztás: Juhász János beruházási mérnök cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. 

tel/fax: 238-4203     e-mail: janos.juhasz@bdk.hu 

 

7. Záró rendelkezések 

 

7.1. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben 

végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul. 

 

7.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó  

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

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

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 

ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

7.3. 

Vállalkozó kijelenti, hogy köteles gondoskodni arról, hogy a jelen szerződés alapján létrejött 

adatokkal kapcsolatban sem Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és a jövőben 

sem lesz olyan szerzői vagy a szellemi alkotások körébe tartozó egyéb joga, amely a 

Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná az adatok kizárólagos 

felhasználásában. Ezen kötelezettség teljesítéséért a Vállalkozó kártérítési felelősséget vállal, 

egyben hozzájárul az adatok Megrendelő általi – korlátozás nélküli - felhasználásához. 

7.4. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó 

rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLlII. törvény (Kbt.) 

rendelkezései az irányadóak.  

 

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó 

jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon 

cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.  

 

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba. 

 

 

Kelt: Budapest, …………      

 

 

 

mailto:zoltan.pap@bdk.hu
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………………………………….. 

BDK Kft. 

Megrendelő 

 

 

 

Kelt: Budapest, …………   

 

 

………………………………….. 

 

Vállalkozó 

  

 


