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1. Általános információk 
 

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

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 

azoktól a gazdasági szereplőktől, melyeknek Ajánlatkérő az EKR-en keresztül megküldte az 

ajánlattételi felhívást. 
 

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) bekezdés 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). 

 

Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő vagy az 

ajánlatban megnevezett alvállalkozó átvegye. A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös 

ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike – vagy az ajánlatban megnevezett 

alvállalkozója – átveszi a dokumentációt. 

 

1.1. Az ajánlatkérő adatai 
 

Ajánlatkérő neve: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság 

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

Ajánlatkérő telefonszáma: +36-1-238-41-11 

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 

Telefonszáma: +36-1-238-41-35 

Telefaxszáma:  +36-1-238-43-23 

E-mail címe: bdk@bdk.hu 
 

 

1.2. Kommunikáció, kiegészítő tájékoztatás 

 

Az EKR rendelet 2. §-a alapján a kommunikáció és a kapcsolattartás az ajánlatkérő és a 

gazdasági szereplők között kizárólag írásban az EKR-en keresztül történik 

[www.ekr.gov.hu]. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gazdasági szereplő nyilatkozatai, kérdései, kérelmei, ajánlatuk 

stb. más módon nem nyújthatóak be. 

mailto:bdk@bdk.hu
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Ajánlatkérő sem formailag, sem tartalmilag nem bírál, nem értékel olyan dokumentumokat, 

melyeket az EKR rendelet 3. § szerinti valamely feltétel hiányában az adott gazdasági szereplő 

akár papír alapon, akár a Kbt. 41.§ (2) bek. szerinti elektronikus úton (faxon, emailen) 

nyújt be. Ezeket figyelmen kívül hagyja. 

Az elektronikus kommunikáció alól a szerződés megkötésére vonatkozó, és az azt követő 

kommunikáció kivételt képez. 

 

Az EKR rendelet a Kbt. rendelkezéseitől az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása 

miatt szükséges mértékben eltérhet, ezért fokozottan vegyék figyelembe a Kbt.-n kívül az 

EKR rendelet szabályait is. 

 

A rendszer üzemzavara esetén az EKR rendelet 16-17. § és a 22. § -ában foglaltak az 

irányadóak. 

 

Az a személy, aki nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik, 

az az adott gazdasági szereplő képviselőjének tekintendő, és az általa az EKR-ben kitöltött űrlap 

(egyéb nyilatkozat) a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekintendő. 

 

Kérjük, alaposan tanulmányozzák a www.ekr.gov.hu oldalon található kézikönyvet, mely a 

Támogatás menüpontban érhető el. 

 

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) bekezdése 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, részvételi felhívás és a csak a részvételi szakaszra vonatkozó közbeszerzési 

dokumentumok esetén a részvételi határidő lejártáig egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni 

az ajánlattételre vagy - közvetlen részvételi felhívás esetén - a részvételre felhívott gazdasági 

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

Amennyiben az e törvény végrehajtási rendeletében szabályozott üzemzavar folytán nem 

lehetséges a módosításról szóló tájékoztatás megküldése az ajánlattételi vagy részvételi 

határidő lejártáig, az ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve részvételi határidő módosításáról szóló 

tájékoztatást az ajánlattételi vagy a részvételi határidő lejárta után is kiküldheti. A módosításról 

szóló tájékoztatást az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a 

következő munkanapon meg kell küldeni és erre a körülményre a tájékoztatásban utalni kell. 

 

A kiegészítő tájékoztatás kizárólag az EKR-n keresztül kérhető. 

http://www.ekr.gov.hu/
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Kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető MS Word formátumban is szíveskedjenek 

megküldeni. 

 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás körében adott válaszát a jelen közbeszerzési eljárás EKR-

es elérhetőségén teszi közzé, mely a dokumentáció részévé válik. 

Az ajánlatot a kiegészítő tájékoztatás körében adott válasz(ok) figyelembe vételével kell 

elkészíteni. 

 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy az EKR használatával, gyakorlati alkalmazásával 

kapcsolatos kérdések nem minősülnek a Kbt. szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésének, így 

azokat Ajánlatkérő nem fogja megválaszolni. Az ilyen jellegű kérdéseket kérjük az EKR-t 

üzemeltető NEKSZT Kft. felé megtenni. 

support@nekszt.hu 

ugyfelszolgalat@nekszt.hu 

 

1.3. A közbeszerzési eljárás tárgyának a bemutatása 

 

I. rész: 

1. XIII.Dráva u-Pannónia u. gyalogátkelőhely közvil. fejlesztése  

Kb.30 m 4X10/10mm² NYCWY kábel, 1db. 10m-es horganyzott acél kandeláber, V1T-0,5/76-

60 karral, 1 db. GE SMBT/2/F/C5/105/30/D/LS/C1/N/U60 LED lpt., 2db.GURO 

szerelvénylap,  földeléstelepítés, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv. 

 

2. I. Hegyalja út-Sánc u-Tigris u. gyalogátkelőhely közvil. fejlesztése 

Kb.60 m 4X10/10mm² NYCWY kábel, 2 db. HKT 76/90/4 és 1db. STK-KSVR 90P-106 

horganyzott acél kandeláber, 4 db. Philips Irídium SGS453 150W-os lpt, 5db.GURO 

szerelvénylap, földeléstelepítés, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv. 

 

3. XXII. Nagytétényi út BKV autóbusz kihajtónál lévő gyalogátkelőhely közvil. fejlesztése  

Kb.30 m 4X10/10mm² NYCWY kábel, 1 db. HKT 76/100/4 horganyzott acél kandeláber, 1 

db. GE SMBT/2/F/C5/105/30/D/LS/C1/N/U60 LED-es lpt, 1db.GURO szerelvénylap, 

földeléstelepítés, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv. 

 

4. XX.Klapka u.79-Knézits u. csomópontban lévő gyalogátkelőhely közvil. fejlesztése 

Kb.40m 4X10/10mm² NYCWY kábel, 2 db. HKT 76/100/4 horganyzott acél kandeláber, 1 db. 

SMBT/1/F/E/48 W-os és 1db. SMBT/1/F/E/74W-os LED lpt, 2db. GURO szerelvénylap, 

földeléstelepítés, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv. 

 

5. XI.Hunyadi János út - Kőtár út csomópontban lévő gyalogátkelőhely közvil. fejlesztése 

Kb. 20 m 4X10/10mm² NYCWY kábel, 1 db.HKT 76/100/4 horganyzott acél kandeláber, 1 

 db. SRL 125 730 L01 B064QNDG1 LED-lpt, 1db. GURO  szerelvénylap, 

földeléstelepítés, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv. 

 

6. XI. Egér út - Péterhegyi út csomópontban lévő gyalogátkelőhely közvil. fejlesztése 

Kb.40 m 4X10/10mm² NYCWY kábel,1 db. HKT 76/100/4 horganyzott acél kandeláber, 1 db. 

SR 176 730 L05 GO96 QNDG1 lpt, 1db. GURO szerelvénylap, földeléstelepítés, 

 burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv. 

 

 

mailto:support@nekszt.hu
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II. rész: 

XVIII. Nemes u.113-119. parkoló szabványos közvil. hálózat fejlesztése 

Kb.160 m 4X10/10mm² NYCWY kábel, 5 db. HKT 76/50/3 horganyzott acél kandeláber, 5 

db. SLBT/2/F/P5/50W LED-es lpt, 5 db. 5db. GURO szerelvénylap, végponti földelés, 

burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv. 

 

III. rész: 

XI.Albert u. 38.  53062-1 KKSZ -ből kiinduló közvil. kábelek rekonstrukciója 

Kb. 3500m 4X10/10mm² NYCWY kábel, 77 db. GURO szerelvénylap, földelések telepítése, 

burkolat helyreállítás 

 

IV. rész: 

XVI.Gesztenye u - Felsőmalom u. közötti terület gyalogos útjának közvilágítás fejlesztése   

Kb. 650m 4X10/10mm² NYCWY kábel, 30 db. új 40/76/3P horganyzott acél kandeláber, 30 

db. GURO szerelvénylap, 30 db. VIZULO LY020730L01B016QNDG1 LED-es lpt. bekötő 

vezetékkel, földelések telepítése, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv. 

 

V. rész: 

XVI. Újszász u. (Jókai u - Diósy L.u. között) új járda közvil. hálózat fejlesztése   

Kb. 980m 4X10/10mm² NYCWY kábel, 36 db. 40/76/3P horganyzott acél kandeláber, 36 db. 

GURO szerelvénylap, 36 db. VIZULO SRL 024730L04G016QNDG1, LED-es lpt. bekötő 

vezetékkel, földelések telepítése, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv. 

 

A feladat részletes meghatározására a műszaki leírásban kerül sor. 

 

CPV: 

45315300-1 - Villamos hálózati szerelés 

45231400-9 - Erősáramú vezeték építése 

31520000-7 - Lámpa és világítási szerelvények 

    

A szerződéskötés időpontja: a szerződés a Kbt. 131.§ (6) bekezdése szerint kerül megkötésre. 

 

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

 

I. rész: a munkaterület átadásától számított 150 nap     

 

II. rész: a munkaterület átadásától számított 150 nap    

 

III. rész: a munkaterület átadásától számított 150 nap 

 

IV. rész: a munkaterület átadásától számított 150 nap 

 

V. rész: a munkaterület átadásától számított 150 nap 

 

1.4. A kiírás hatálya 

 

Külön felhívjuk a figyelmet a következőkre: 

 

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=22042&cod=45315300-1&denumire=Villamos-h%c3%a1l%c3%b3zati-szerel%c3%a9s.
http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=21660&cod=45231400-9&denumire=Er%c5%91s%c3%a1ram%c3%ba-vezet%c3%a9k-%c3%a9p%c3%adt%c3%a9se.
http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=17268&cod=31520000-7&denumire=L%c3%a1mpa-%c3%a9s-vil%c3%a1g%c3%adt%c3%a1si-szerelv%c3%a9nyek.
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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 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. 

 

1.5. Az ajánlat és a kapcsolattartás nyelve 

 

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. 

 

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

szereplő) bevonása 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek 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 
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Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 

A Kbt. 65. § (9) bekezdés 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 olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy 

a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – 

az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben 

elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § 

(7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 

65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak a referenciára vonatkozó 

követelmény teljesítését igazoló szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a 

szervezet teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e 

bekezdésekben foglaltaknak megfelel.  

 

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

az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitást nyújtó 

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. 

 

1.7. 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. 

 

 

1.8. Összeférhetetlenség, többes pozíció tilalma  

 

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

áttanulmányozására. 

 

1.9. Közös Ajánlattevőkre vonatkozó rendelkezések 
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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. 

 

1.10. Bírálati szempontrendszer, bírálati módszerek 

 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § alapján a 

legjobb ár-érték arány. 

 

Az Ajánlatkérő bírálati szempontként az alábbi részszempontokat határozza meg: 

1. Szumma vállalási ár - 70 

2. Jótállás időtartama - 15 

3. Napi késedelmi kötbér mértéke - 15 

 

Az adható pontszám valamennyi résszempont esetében: 1-100 pont. 

 

1. Bírálati részszempont - Szumma vállalási ár (tartalékkeret nélkül számított nettó HUF) 

 

Az Ajánlatkérő számára legkedvezőbbnek a legalacsonyabb, forintban kifejezett szumma árat 

tartalmazó ajánlat minősül (legalacsonyabb ellenszolgáltatásnak). A legalacsonyabb 

ellenszolgáltatás kapja meg a maximális pontot (felső ponthatár: 100), a többi szumma ajánlati 

ár pedig a legkedvezőbb szumma ajánlati árhoz viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki 

a pontszámokat 

 

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

[Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napi útmutatója alapján – relatív értékelési 

szempont (A) – fordított arányosítás (ba)]. 

 

Fordított arányosítási módszer 
 

                 Alegjobb 

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

                Avizsgált 

 

P:   a vizsgált ajánlati elem/ szumma 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;  

 

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

az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződéses feltételekből 
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ésszerűen következő feladatokra vonatkozó, tartalékkeret nélküli szerződéses ár helyességéről 

és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden, az ajánlati 

dokumentációban, valamint az ennek részét képező szerződéstervezetben foglalt 

kötelezettséget és feladatot. 

 

Ajánlattevő a feladat megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlati dokumentáció 

nem volt teljeskörű. Amennyiben az ajánlati dokumentáció nem értelmezhető 

egyértelműen, saját érdekében az Ajánlattevő kötelezettsége az ellentmondásokat 

feloldani, a feladatot pontosítani kiegészítő tájékoztatás-kérés útján. 

 

Az ajánlati ár meghatározása: Az ajánlatot részenként egy számadattal (tartalékkeret nélkül), 

nettó forintban kifejezve kell megadni. 

 

Az Ajánlattevő csak a teljesítéssel lefedett számlát nyújthat be.  

 

Ajánlatkérő előírja a tételes árazott költségvetés ajánlathoz történő csatolását, a kiadott 

árazatlan költségvetés szerinti bontásban. 

 

Részenként a szumma ellenszolgáltatási ár lesz a bírálat alapja. A Felolvasólapon a 

tartalékkeret nélküli szumma nettó vállalási árat kell feltüntetni. 

 

Az ajánlati ár átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes 

költséget, továbbá az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreállításának költségeit 

is. 

 

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

 

2. Bírálati részszempont - Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap – max. 24 hónap) 

 

A jótállási idő hossza tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlásnak minimum 12 

hónapnak, maximum 24 hónapnak kell lennie. 

 

A minimális jótállási időnél (12 hónap) kisebb megajánlást tenni nem lehet, az érvénytelenséget 

eredményez. 

 

A maximális jótállási időnél (24 hónap) nagyobb megajánlás esetében Ajánlatkérő a 

felhívásban megadott ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. 

 

A 2 sz. részszempont esetében a pontozás módszere kerül alkalmazásra. 

 

Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott, 

alábbiakban részletezett alsó vagy felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot. 

[Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napi útmutatója alapján – abszolút értékelési 

szempont (B) – pontozás (1)]. 

 

Pontozás módszere: 

 

Vállalt jótállási idő  Pont 

 

12 hónap   1 pont 
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13 hónap   9 pont 

14 hónap    17 pont 

15 hónap   25 pont 

16 hónap   33 pont 

17 hónap   41 pont 

18 hónap    49 pont 

19 hónap   57 pont 

20 hónap   65 pont 

21 hónap   73 pont 

22 hónap    82 pont 

23 hónap   91 pont 

24 hónap    100 pont  

 

3. Bírálati részszempont - Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül 

számított összesített vállalkozói díj min. 0,5 %-a/nap, max. 1,5%-a/nap) 

 

A napi késedelmi kötbér tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlásnak min: 0,5 % / 

napnak, max: 1,5 % / nap-nak kell lennie. 

 

A minimális késedelmi kötbérnél (0,5 %/nap) kisebb megajánlást tenni nem lehet, az 

érvénytelenséget eredményez. 

 

A maximális késedelmi kötbérnél (1,5 %/nap) nagyobb megajánlás esetében Ajánlatkérő a 

felhívásban megadott ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. 

 

A 3. sz. részszempont esetében a pontozás módszere kerül alkalmazásra. 

 

Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott, 

alábbiakban részletezett alsó vagy felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot. 

[Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napi útmutatója alapján – abszolút értékelési 

szempont (B) – pontozás (1)]. 

 

Pontozás módszere: 

 

Napi késedelmi kötbér  Pont 

 

0,5%    1 

0,6 %    10 

0,7 %    20 

0,8 %    30 

0,9 %    40 

1 %    50 

1,1 %    60 

1,2 %    70 

1,3%     80 

1,4%     90 

1,5%    100 

 

1.11. Bírálat folyamata 
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Előzetes ellenőrzés 

 

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

megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

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

szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. 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. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben 

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

nyilvántartásokból is. 

 

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

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 a Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek 

talált ajánlatokat az Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli. 

 

Utólagos igazolás 

 

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt és az értékelési 

sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb Ajánlattevőt megfelelő 

határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az 

eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. 

 

A fentieknek megfelelően a Kbt. 114. § (1) bekezdés 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. 

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

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények 

tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

 

Az ajánlattevő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti 

felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő 

azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében 

bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt 

felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem 

hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a 
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korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség 

szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 

 

A Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján Ajánlatkérő nemcsak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 

legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő 

legkedvezőbb Ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az 

összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb Ajánlattevőt, ha az eljárást 

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

szerinti lehetőséggel az Ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve 

valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az Ajánlattevők egymáshoz viszonyított 

sorrendje nem változik. 

 

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. 

 

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. 

 

1.12. Hiánypótlás 

 

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

 

Ha 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)-q) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás 

alapján a j) pontja 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) bekezdése 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. 

 

Ajánlatkérő a hiánypótlás kapcsán felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 

11. § rendelkezéseire: 

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok 

informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, 

illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő - ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles 

hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt 

követelményeknek.  
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Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai 

követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem 

tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett 

dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira 

figyelemmel kell eljárni. 

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 

jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem 

jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és 

megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési 

dokumentumokban eltérően nem rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy 

szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az 

ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem 

határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem 

nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

 

1.13. Kizáró ok 

 

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

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésben 

foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.  

 

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek 

ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban 

előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. 

§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az 

egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő 

köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált 

– egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 

információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az 

alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdése alapján 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. 

 

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az Ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen 

felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, illetve kifejezetten jelen 

eljárásra kell szólniuk. 

 

A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, 

alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok 

hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

 

Öntisztázás: 
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A Kbt. 64. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró 

okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési 

eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy 

bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata 

kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan 

intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a 

megbízhatóságát. 

 

Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata 

esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott 

kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés 

nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai 

közbeszerzési dokumentummal/nemzeti eljárásban annak megfelelő nyilatkozattal egyidejűleg 

köteles benyújtani. 

 

 

1.14. Vállalkozási szerződésben alkalmazott fogalmak 

 

Többletmunka: A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a 

vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely 

nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg 

(többletmunka). (Ptk. 6:244. § (1) bek.) 

Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka 

ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. 

 

Pótmunka: A szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, külön megrendelt 

munkatétel (munkatöbblet). 

A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt 

szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé 

(pótmunka). (Ptk. 6:244. § (1) bek.) 

 

Árazatlan (tételes) költségvetési kiírás: minőségi követelményekkel rendelkező mennyiségi 

kimutatás az építmény jellege szerint szükséges szakági bontásban és részletezettséggel, 

konkrét gyártmányok, márkák megjelölése nélkül. 

 

Építőipari rezsióradíj: a Fővállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági 

építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára 

vetített - a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége. Az 

építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű 

használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések 

közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen 

gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a 

szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját. Az 

építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása 

alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében rögzített1 órabér és a jogszabályokban 

                                                           

1 30/2018. (XI.26.) ITM rendelet a minimális építőipari rezsióradíj 2018. évi mértékéről: az 

építőipari rezsióradíj 2018. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb 

mértéke 3300 forint/óra. 
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meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű 

költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és 

az ügyviteli költségeket. 

 

Az ajánlatban alkalmazott építőipari rezsióradíj vizsgálata: 

 

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § és a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (6) 

bekezdése értelmében aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által 

alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján 

az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj 

mértékénél. Az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolás kérése keretében 

köteles arra vonatkozóan is tájékoztatást kérni, hogy az aránytalanul alacsony árat benyújtó 

ajánlattevő ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal számolt, és a rezsióradíj kiszámításakor 

egyes – a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az építőipari minimális 

rezsióradíj elemeit képező – költségeket milyen összeggel és módon vett figyelembe. Az 

ajánlatkérő az ajánlattevő által nyújtott indokolás gazdasági ésszerűséggel való 

összeegyeztethetőségének vizsgálata során figyelembe veszi az Építőipari Ágazati Párbeszéd 

Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított 

minimális építőipari rezsióradíj mértékét, és amennyiben az ajánlatban alkalmazott rezsióradíj 

annál alacsonyabb, különös figyelemmel vizsgálja a Kbt. 72. § (4) bekezdése szerinti 

körülmény fennállását.  

 

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (6) bekezdése értelmében az építési fővállalkozási 

szerződés megkötésekor az aránytalanul alacsony ár vizsgálata során az építésügyért felelős 

miniszter által működtetett honlapon található elektronikus költségvetési kiírási programban 

meghatározott élőmunka szükségleti normatívákat Ajánlatkérő irányadónak tekinti. 

 

1.15. Üzleti titok 

 

A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy 

felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, 

üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) 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 

o korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- 

vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére 

vonatkozó információkat és adatokat, 



 

 

17 

o 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 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. 

 

 

1.16. Iratbetekintés 

 

A Kbt. 45. § (1) bekezdés 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. 

 

A Kbt. szerinti iratbetekintést az ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében 

a gazdasági szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja. 

 

1.17. Ajánlat érvénytelensége 

 

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. §]. 
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(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) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az 

ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 

a) a kizáró okok [62. §] 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]. 

 

1.18. 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;  

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;  

e)- a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy 

több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az 

ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló 

eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;  

f) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba 

épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a 

közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás 

jogszerűségét helyreállítani.  

g) 127 az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely az e törvényben 

meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.  
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Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek.-ét nem alkalmazza. 

 

1.19. Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése 

során meg kell felelnie (Kbt. 73. § (5) bekezdése). 

 

A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 73. § (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. 

 

A fenti előírásra tekintettel ajánlattevők írásban tájékoztatást kérhetnek a munkavállalók 

védelmére és munkafeltételekre vonatkozóan a teljesítés helye szerint illetékes szervezetektől, 

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési 

Osztályától, a Pest Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztályától és az Országos Tisztifőorvosi Szolgálattól. 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi 

Ellenőrzési Osztálya 

1036 Budapest, Váradi u. 15. 

Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. 

tel: 06-1-323-3600 

fax: 06-1-323-3602 

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu; budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

 

Pest Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztály 

Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  

Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  

Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810  

E-mail: bbk@mbfh.hu 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.; levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu 

  

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály 

Dr. Homor Zsuzsanna 

1138 Budapest, Váci út 174., 1550 Budapest, Pf.: 203 

Telefon (központi): 465-38-00 

Telefon (közvetlen): 06-1-465-3850 

Fax (közponzi): 465-38-53 

Fax (közvetlen): 06-1-465-3853 

Email: titkarsag@kmr.antsz.hu 

 

mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:bbk@mbfh.hu
mailto:tisztifoorvos@oth.antsz.hu
mailto:tisztifoorvos@oth.antsz.hu
mailto:titkarsag@kmr.antsz.hu
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a megyei és városi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen is megtalálható. 
 

Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4 

Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefon: +36 (l) 795-1400 

Fax: +36 (l) 318-2570 

Email: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23  

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95  

Tel.: +36-1-301-2900  

Fax: +36-1-301-2903 

Email: hivatal@mbfh.hu 

 

NAV  

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36- 1-428-5100  

Fax: +36-1- 428-5382  

Honlap: www.nav.gov.hu 

 

Közbeszerzési Hatóság  

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.  

Postafiók cím: 1525. Pf. 166.  

Telefon: 06-1-882-8502  

Telefax: 06-1-882-8503  

E-mail: kapcsolat@kt.hu 

 

1.20. További információk 

 

1.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli. 
 

2.) Közös ajánlat (konzorcium) esetében - a Kbt. 35. §-nak figyelembe vételével – az 

ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által 

cégszerűen aláírt megállapodást (konzorciális megállapodás), amely tartalmazza az 

Ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a teljesítés 

megoszlásának és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát, 

kijelöli azon Ajánlattevőt (és személyt), aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során 

kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak 

azt is tartalmaznia kell, hogy a konzorcium nyertessége esetén a szerződésben vállalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös Ajánlattevő egyetemleges 

felelősséget vállal. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (az adott részt illetően) 

való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának 

általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 

meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös 

ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott 

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

közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
mailto:hivatal@mbfh.hu
http://www.nav.gov.hu/
mailto:kapcsolat@kt.hu
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3.) Ajánlattevő ajánlatának a Kbt. 68. § (4) bek. alapján a felolvasólapot kell tartalmaznia: 

EKR űrlap. 

 

4.) Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell tennie: EKR 

űrlap.  

 

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

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez 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. 

 

6.) Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles az alvállalkozókra is kiterjedő 

a közbeszerzés tárgyának megfelelő, a megajánlott részek közül a legmagasabb 

megajánlásának megfelelő Ft/év értékű, az építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó 

felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.  

Ajánlattevő köteles az erre vonatkozó nyilatkozatát ajánlatához csatolni. 

Amennyiben Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik az előírt 

felelősségbiztosítással, Ajánlatkérő azt visszalépésnek tekinti, és ha az összegezésben 

Ajánlatkérő hirdetett második helyezettet, úgy a szerződést a második helyezettel köti meg. 

 

7.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál Ajánlattevőnek 

az ajánlati felhívás megküldésének a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 

meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. A referenciák tekintetében a teljesítés 

időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar 

forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a 

kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 

 

8.) Az ajánlatba csatolni kell az árazott költségvetést. 

9.) A közbeszerzési eljárásban való részvétel és az eljárás során megkötendő szerződés Kbt. 

114. § (11) bekezdése alapján nem fenntartott. 

10.) A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

kapcsolatos: nem. 

11.) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: 

(adott esetben): Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. 

Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló Ajánlattevők tekintetében is kizárja. 

 

1. 21. Ajánlatkérő előírja az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását. 

Ajánlatkérő - a Kbt. 54.§ (1) bekezdése szerint - az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték 

nyújtásához köti, melynek mértéke részenként a következő: 

 

I. rész esetén: nettó 140.000.- Ft  

II. rész esetén: nettó 65.000.- Ft  

III. rész esetén: nettó 900.000.- Ft  

IV. rész esetén: nettó 200.000.- Ft  

V. rész esetén: nettó 290.000.- Ft 

 

Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani. 
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Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint formák valamelyikében: 

- az Ajánlatkérő az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 sz. bankszámlájára 

történt átutalást teljes bizonyító erejű magánokirattal szükséges igazolni (teljesítésnek a 

számlán történt jóváírás tekintendő) vagy 

- az Ajánlatkérő javára szóló eredeti pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát 

vagy készfizető kezességet kell átadni (a garancia és a készfizető kezesség érvényességének az 

ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia) vagy 

- a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt 

csatolni.  

Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (5) bekezdés szerint fizeti vissza. A nyertes 

ajánlattevő, valamint – kihirdetése esetén - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő esetében az 

ajánlati biztosíték szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik. 

A közös ajánlattevőknek a biztosítékot csak az egyik tag részéről kell rendelkezésre 

bocsátaniuk. 

Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § 

(4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. [Kbt. 35. § (5) bekezdés] 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben 

is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem 

vagy nem megfelelően nyújtja az alkalmassági követelményre vonatkozó nyilatkozatát 

alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül. 
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II. FORMAI KÖVETELMÉNYEK: 

 

Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló, 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, és jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. 

 

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) 

bekezdése szerinti információkat. A felolvasólapot Ajánlatkérő az EKR-ben űrlap formájában 

bocsátja rendelkezésre, amelynek alkalmazása kötelező. 

 

Az ajánlatban lévő nyilatkozatokat minden esetben cégszerűen kell aláírni.  Az EKR-ben 

elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot 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 a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. [424/2017. (XII. 

19.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés] 

 

Ajánlattevőnek az ajánlatot a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján 

elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot 

elektronikusan megjeleníthető formátumban (.pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. 

 

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 

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

kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben 

elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat 

benyújtható a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. 

 

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az EKR-ben 

rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 

[424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés] 

Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat kell 

számozni, az üres oldalt nem kell, de lehet), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye 

egyértelműen azonosítható. Az ajánlat az elektronikusan űrlap formájában benyújtott 

felolvasólapon kívüli, .pdf formátumban benyújtott részének oldalszámozása eggyel kezdődjön 

és oldalanként növekedjen.  

 

Az ajánlatban lévő minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 

adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosultaknak vagy olyan személyeknek, akik erre a 

jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

 

Összefoglalóan az ajánlatot 

❖ EKR-ben kitöltött űrlap alkalmazásával vagy 

❖ amennyiben űrlap nem áll rendelkezésre, úgy a papíralapú dokumentumról készített 

egyszerű elektronikus másolat formájában  

kell benyújtani az EKR-en keresztül az ajánlattételi határidő lejártáig. 
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Az űrlapnak nem minősülő nyilatkozatokat nem kötelező fokozott biztonságú elektronikus 

aláíráshitelesítéssel ellátni, benyújthatóak egyszerű, hitelesítés nélküli, beszkennelt 

dokumentumként is, .pdf kiterjesztéssel. 

 

Amennyiben valamely nyilatkozat megtételére Ajánlatkérő űrlapot bocsát rendelkezésre, úgy 

az űrlap alkalmazása kötelező. 

 

Amennyiben hitelesített nyilatkozat kerül előírásra, az benyújtható 

❖ a hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként 

❖ közjegyző, vagy szakmai/gazdasági kamara legalább fokozott biztonságú 

aláírásával/hitelesítésével ellátott elektronikus dokumentumként. 

 

Üzleti titok esetén kérjük az EKR 11. § (4) bek. figyelembe vételével alkalmazzák az EKR 

elkülönítést célzó funkcióját. 

 

Az EKR 13. § (2) bek. alapján az űrlap alkalmazása esetén a közös ajánlattevők és a kapacitást 

nyújtó szervezet képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a 

nyilatkozatokat [EKR r. 10-13. §]. 

 

Informatikai követelmények: 

Az ajánlatot 

❖ EKR-ben kitöltött űrlap alkalmazásával vagy 

❖ amennyiben űrlap nem áll rendelkezésre, úgy a papíralapú dokumentumról készített 

egyszerű elektronikus másolat formájában  

kell benyújtani az EKR-en keresztül. 

 

Űrlap: 

Amennyiben valamely nyilatkozat megtételére Ajánlatkérő űrlapot bocsát rendelkezésre, úgy 

az űrlap alkalmazása kötelező. Az űrlapokon aláírás nem fog szerepelni, így a következő 

szabályok az irányadóak: 

13. § (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. 

 

A papíralapú dokumentumról készített egyszerű elektronikus másolat: 

a.) .pdf formátumban kell benyújtani, 

b.) olvashatóan megjelenített elektronikus másolati formában, 

c.) a megengedett maximális mérete file-onként 25 MB. 
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AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 

 

Az ajánlatok bontása elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló, 424/2017. (XII. 

19.) Korm. rendelet szerint történik. 

 

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

kettő órával később kezdi meg. 

 

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

beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

 

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

időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 

 

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

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

azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek - az ajánlattevők részére 

elérhetővé teszi. 

 

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

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

azt a bontást megelőzően az EKR-ben rögzítette. 

 

Üzemzavar 

Az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. §-a alapján az ajánlattételi vagy részvételi határidő 

nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője 

által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan 

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [22. § (2) bekezdés] az 

ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt megelőző huszonnégy 

órában összesen legalább százhúsz percig, vagy 

b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar 

folytán [22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt folyamatosan legalább 

huszonnégy óráig 

nem elérhető. 

 

A Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. 

rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti üzemzavar esetén is köteles az ajánlattételi vagy részvételi 

határidőt meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR 

üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 

határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de - a hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárás kivételével - legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, 

ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon 

rendelkezésre az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtására. 

 

Amennyiben az ajánlattételi vagy részvételi határidő módosítása szükséges, de az EKR 

üzemzavara [22. § (2) bekezdés] miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése 

nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)-(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az 

ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve részvételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az 

ajánlattételi vagy a részvételi határidő lejárta után is feladhatja, illetve a hirdetménnyel közzé 
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nem tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, 

az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon, erre 

a körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni kell. 

 

Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető 

eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, 

vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar 

[22. § (2) bekezdés] következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy 

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

EKR működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket 

határidőben teljesítettnek elfogadni. 
 

 

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 

  

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta 

szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az ajánlatok 

elbírálásának befejezésekor EKR útján nyilvánosan közzéteszi az összegezést. 

 

Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az arról készült összegezés közvetlen 

közzétételével értesíti, legkésőbb az ajánlatok bontásától (ajánlattételi határidő lejártától) 

számított 60 napon belül (ajánlati kötöttség). 
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III. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK (IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK 

JEGYZÉKE) 

 
 

Előzetes ellenőrzés körében az ajánlatba csatolandó iratok 

1.  
Céginformációs adatlap (1. melléklet) 

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés; nyilatkozatminta alapján) 

2.  

Cégszerűen aláírt felolvasó lap  

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

főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre 

kerülnek. 

Ezen iratmintát Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában bocsátja 

rendelkezésre, amelynek kitöltése kötelező [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. 

§ (1) bekezdés] 

3.  

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

tennie.  

Ezen iratmintát Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában bocsátja 

rendelkezésre, amelynek kitöltése kötelező [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. 

§ (1) bekezdés] 

4.  

Kizárólag közös ajánlattétel esetén: A közös egyetemleges felelősségvállalásról 

szóló megállapodás („konzorciumi szerződés”) 

(egyedileg csatolandó,.pdf kiterjesztés) 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 

meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös 

ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás 

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

ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

 

5.  

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. (2. 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. 

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés; nyilatkozatminta alapján) 

6.  
Nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezetek (alkalmasság igazolásában részt vevő 

gazdasági szereplő) igénybevételéről 
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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. (3. 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. 

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés; nyilatkozatminta alapján) 

7.  

Nyilatkozat az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről. (4. 

melléklet)  

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés; nyilatkozatminta alapján) 

Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 

8.  

A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat  

Ezen iratmintát Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában bocsátja 

rendelkezésre, amelynek kitöltése kötelező [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. 

§ (1) bekezdés] 

9.  

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

Ezen iratmintát Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában bocsátja 

rendelkezésre, amelynek kitöltése kötelező [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. 

§ (1) bekezdés] 

10.  

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.  

Ezen iratmintát Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában bocsátja 

rendelkezésre, amelynek kitöltése kötelező [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. 

§ (1) bekezdés] 

 

Egyéb dokumentumok: 

 

11.  

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.  

A 424/2017. (XII.19.) Korm.r. 13. § (4) bek. szerint:  

„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.” 

 

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés) 
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12.  

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  

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés) 

13.  

Ajánlattevő részéről a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolás  

Ezen iratmintát Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában bocsátja 

rendelkezésre, amelynek kitöltése kötelező [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. 

§ (1) bekezdés] 

14.  

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása a Kbt. 54. § (2) 

bekezdés szerint formák valamelyikében.  

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés) 

15.  

Teljesítés elmaradásával kapcsolatos, illetve hibás teljesítésére kikötött 

igények biztosítékának rendelkezésre bocsátása (5. melléklet) 

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés; nyilatkozatminta alapján) 

16.  

Nyilatkozat az ajánlati felhívásban meghatározott felelősségbiztosítás 

megkötéséről vagy kiterjesztéséről (6. melléklet) 

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés; nyilatkozatminta alapján) 

17.  
Előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozat (7. melléklet) 

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés; nyilatkozatminta alapján) 

18.  

Árazott költségvetés  

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan tételes költségvetés 

táblázaton belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes 

tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét 

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

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

során ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik. 

Azoknál a tételeknél, ahol a tétel jellegéből adódóan az anyag-, vagy díj egységár 

valamelyike nulla, ott lehet nulla az adott költségvetési tétel anyag-, vagy 

díjköltsége is, ez nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja alapján hiánypótlás 

keretén belül 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. 

(egyedileg csatolandó, .pdf és .xsl kiterjesztés) 
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19.  

Amennyiben Ajánlattevő „azzal egyenértékűként” meghatározott oszloptípusokra 

kívánja a jelenlegi oszlopokat lecserélni, csatolnia kell a megajánlott oszloptípusok 

részletes műszaki leírását/műszaki rajzát és fényképét.  

A Kbt. 69. § szerint utólagos igazolás körében  

kifejezetten Ajánlatkérő felhívására csatolandó iratok 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

23. 
Adott esetben éves beszámoló az ajánlattételi felhívás P.1.) pontja szerint 

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés;) 

24. 

Teljes árbevételre vonatkozó nyilatkozat az ajánlattételi felhívás P.2) pontja szerint 

(8. melléklet)  

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés; nyilatkozatminta alapján) 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

25. 

Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 

megelőző öt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti referencia 

nyilatkozat és referencia igazolás (9. melléklet) 

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés; nyilatkozatminta alapján) 

26. 
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása (10. melléklet)  

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés; nyilatkozatminta alapján) 

27. 
A szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló oklevelek másolata  

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés;) 

28. 

A szakemberek nyilatkozatai a szakmai tapasztalatról, illetve a rendelkezésre 

állásáról, kitérve a munkáltatójának megnevezéséről (11. melléklet) 

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés; nyilatkozatminta alapján) 

29. 
ISO 14001 tanúsítvány vagy azzal egyenértékű dokumentum csatolása  

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés) 

30. 
A teljesítésbe bevonni kívánt eszközök bemutatása (12. melléklet) 

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés; nyilatkozatminta alapján) 

31. 

Eszközök nyilvántartási lapjának – adott esetben – forgalmi engedélyének 

csatolása  

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés;) 

 

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

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 

 

„Gyalogos-átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése és közvilágítási hálózat 

fejlesztése, illetve rekonstrukciója 2019.” 

 

CÉGINFORMÁCIÓS LAP 

AJÁNLATTEVŐ  

 

Cég neve:  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Címe (székhelye):  

Telefonszáma:  

Telefaxszáma:  

E-mail címe:  

Képviselő neve:  

  

Kapcsolattartó adatai2 

− neve 

− beosztása 

− telefonszáma 

− e-mail címe 

 

 

…………………, 2019…………..….hó …… nap 

 

 

 …………….……….. 

Cégszerű aláírás 

  

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

Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről 

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

 

……….. rész3 

 

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

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt4  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 BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft., mint ajánlatkérő által kiírt „Gyalogos-

átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése és közvilágítási hálózat fejlesztése, 

illetve rekonstrukciója 2019.” tárgyú közbeszerzési eljárásban alvállalkozót az alábbiak szerint 

kívánunk igénybe venni: 

a)5 

 A közbeszerzésnek azon 

részei(nek) megnevezése, 

melynek teljesítéséhez 

alvállalkozók kerülnek igénybe 

vételre 

Ezen részek tekintetében igénybe venni 

kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat6 

1.  
 

2.  
 

3  
 

 

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

 

……………………, 2019……..……………………………… 

 

                                                           
3 A nyilatkozatból egyértelműen derüljön ki, hogy melyik részre vonatkozik.  
4 A megfelelő aláhúzandó 
5 Amennyiben alvállalkozót kívánnak igénybe venni, kérjük szíveskedjen az a) pont alatti táblázatot kitölteni 
6A Kbt. 65. § (9) bekezdés 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 olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy 

a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját 

kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai 

tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó 

kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak 

a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell 

alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a 

szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben 

foglaltaknak megfelel. 
7 Amennyiben nem kívánnak alvállalkozót igénybe venni, kérjük szíveskedjen a b) pontot aláhúzni.  
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 …………….……….. 

Cégszerű aláírás 
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3. melléklet 

 

Nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 

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

 

……….. rész8 

 

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

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt9 képviselője felelősségem tudatában 

 

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

 

hogy az BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft., mint ajánlatkérő által kiírt „Gyalogos-

átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése és közvilágítási hálózat fejlesztése, 

illetve rekonstrukciója 2019.” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban a következő 

szervezet/személy (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) kapacitásait 

kívánjuk igénybe venni:10 

 

tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban 

 

a)11 a következő szervezet(ek) (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) 

kapacitásait kívánjuk igénybe venni: 

 

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 az építési 

beruházást, 

amelyhez a 

kapacitásra 

szükség van12 

 

Igen/Nem 

P.1. alkalmassági feltétel 

(adózott eredmény) 
 

 

                                                           
8 A nyilatkozatból egyértelműen derüljön ki, hogy melyik részre vonatkozik.  
9 A megfelelő aláhúzandó 
10 A Kbt. 65 § (7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely 

más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 

jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 

alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével 

csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben 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.. 
11 Amennyiben kapacitást nyújtót kívánnak igénybe venni, kérjük szíveskedjen az a) pont alatti táblázatot kitölteni  
12 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 
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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 az építési 

beruházást, 

amelyhez a 

kapacitásra 

szükség van12 

 

Igen/Nem 

P.2. alkalmassági feltétel 

(teljes árbevétel) 
 

 

M.1.) alkalmassági feltétel 

(referencia) 
 

 

M.2.) alkalmassági feltétel 

(szakember) 
 

 

M.3.) alkalmassági feltétel 

(ISO 14001) 
 

 

M.4.) alkalmassági feltétel 

(eszközök) 
 

 

   

 

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

kapacitására támaszkodni.13 

 

…………………., 2019…………………………….. 

  

 

…………….……….. 

Cégszerű aláírás 

 
  

                                                           

referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más 

szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon 

részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - 

biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a 

teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 

65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló 

más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés 

teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e 

bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 
13 Amennyiben nem kívánnak kapacitást nyújtót igénybe venni, kérjük szíveskedjen a b) pontot aláhúzni  
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4. melléklet 

Nyilatkozat  

alkalmassági követelménynek való megfelelésről 

 

……….. rész14 

 

 

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

jogosult/meghatalmazással igazolt15 képviselője felelősségem tudatában 

 

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

 

hogy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft., mint ajánlatkérő által kiírt „Gyalogos-

átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése és közvilágítási hálózat fejlesztése, 

illetve rekonstrukciója 2019.” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító 

felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek P.1); P.2); M.1); M.2); M.3); M.4) 

Társaságunk megfelel. 

 

 

……………………, 2019……….…………………………  

 

 

 …………….……….. 

Cégszerű aláírás 

 

 

  

                                                           
14 A nyilatkozatból egyértelműen derüljön ki, hogy melyik részre vonatkozik.  
15 A megfelelő aláhúzandó 
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5. melléklet 

 

Nyilatkozat 

Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt16  képviselője felelősségem tudatában 

 

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

 

hogy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft, mint ajánlatkérő által kiírt „Gyalogos-

átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése és közvilágítási hálózat fejlesztése, 

illetve rekonstrukciója 2019.” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban a teljesítés 

elmaradásával kapcsolatos, illetve hibás teljesítésre kikötött igények biztosítékát határidőben 

az Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátjuk. 

 

 

…………………., 2019…………………………….. 

 

 

 

 …………….……….. 

Cégszerű aláírás 

 

 

 

  

                                                           
16 A megfelelő aláhúzandó 
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6. melléklet 

 

Ajánlattevői Nyilatkozat  

a felelősségbiztosításról 

 
 

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

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt17  képviselője felelősségem tudatában 

 

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

 

hogy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft, mint ajánlatkérő által kiírt „Gyalogos-

átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése és közvilágítási hálózat fejlesztése, 

illetve rekonstrukciója 2019.” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződéskötés időpontjára a 

megajánlott rész tekintetében az ajánlattételi dokumentációban előírt mértékű, az 

alvállalkozókra kiterjedő, az építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó 

felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni fogok, azt megkötöm vagy a meglévő 

felelősségbiztosítását kiterjesztem. 

 

 

…………………., 2019…………………………….. 

 

 

 

 …………….……….. 

Cégszerű aláírás 

 

  

                                                           
17 A megfelelő aláhúzandó 
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7. melléklet 

 

Ajánlattevői Nyilatkozat  

az  előlegről 

 
 

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

jogosult / meghatalmazással igazolt18  képviselője felelősségem tudatában 

 

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

 

hogy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft, mint ajánlatkérő által kiírt „Gyalogos-

átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése és közvilágítási hálózat fejlesztése, 

illetve rekonstrukciója 2019.” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Kbt. 135. § (9) 

bekezdésére figyelemmel 

 

- előleget igényelünk, 

 

- előleget nem igényelünk.19 

 
 

 

 

…………………., 2019…………………………….. 

 

 

 

 …………….……….. 

Cégszerű aláírás 

 

  

                                                           
18A megfelelő aláhúzandó 
19A megfelelő sor aláhúzandó 
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8. melléklet 

 

Nyilatkozat árbevételről 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt20 képviselője felelősségem tudatában 

 

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

 

hogy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft, mint ajánlatkérő által kiírt „Gyalogos-

átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése és közvilágítási hálózat fejlesztése, 

illetve rekonstrukciója 2019.” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban az előző 

három, mérlegforduló-nappal lezárt üzleti év teljes nettó árbevétele az alábbi volt.  

 

 

Év 
Teljes árbevétel 

(nettó e Ft) 

  

  

  

 

 

…………………., 2019…………………………….. 

 

 

 

 …………….……….. 

Cégszerű aláírás 

 

 

                                                           
20A megfelelő aláhúzandó. 



9. melléklet 

 

Nyilatkozat referenciáról 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében 

 

Alulírott …………………….. mint a(z) ……………………………… ajánlattevő / kapacitást nyújtó szervezet21 cégjegyzésre jogosult / 

meghatalmazással igazolt22 képviselője felelősségem tudatában 
 

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

 

hogy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft, mint ajánlatkérő által kiírt „Gyalogos-átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése és 

közvilágítási hálózat fejlesztése, illetve rekonstrukciója 2019.” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás megküldésétől 

visszafelé számított megelőző öt évben kábelhálózat létesítését, vagy cseréjét, vagy rekonstrukcióját, és/vagy áramszolgáltatói, vagy egyéb 

kisfeszültségű hálózatok létesítését, vagy cseréjét, vagy rekonstrukcióját magába foglaló , pozitív tartalmú (az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően teljesített) jelentősebb referenciáink a következők voltak:23  

  

                                                           
21 A megfelelő aláhúzandó 
22 A megfelelő aláhúzandó 
23 Amennyiben Ajánlattevő több rész tekintetében nyújt be ajánlatot, úgy elegendő a megajánlott részek közül azon rész követelményeinek megfelelni, amelyik tekintetében 

a legszigorúbb/legmagasabb ellenszolgáltatásra/mennyiségre vonatkozó az elvárás.  
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Szerződés kötő másik fél 

megnevezése és az 

információt 

nyújtó személy 

neve, beosztása, elérhetősége 

A teljesítés 

helye 

 

A referenciamunka 

tárgya, és rövid leírása24 

 

A teljesítés 

ideje (kezdés-

befejezés) 

Hány darab hány 

méter közvilágítási 

oszlop állítást foglalta 

magában? 

 

Hány méter 

kábelhálózat 

létesítését, vagy 

cseréjét, vagy 

rekonstrukcióját, 

és/vagy 

áramszolgáltatói, vagy 

egyéb kisfeszültségű 

hálózatok létesítését, 

vagy cseréjét, vagy 

rekonstrukcióját 

foglalt magába? 

 

Az előírásoknak 

és a szerződésnek 

megfelelően 

teljesített? 

 

(X=igen) 

      

      

      

 

 

 

.............................., 2019 …..………………………..  

 

 

    …………………………….. 

 cégszerű aláírás 
                                                           
24 Akként kell meghatározni, hogy abból az alkalmassági kritériumnak megfelelés megállapítható legyen.  
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Referenciaigazolás 

 

(benyújtása kötelező) 
 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a 22. § (3) bekezdés szerint a 

közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. 

 

 

 

  



10. melléklet 

Szakemberek bemutatása 
 

 

Alulírott …………………….. mint a(z) ……………………………… ajánlattevő / kapacitást nyújtó szervezet25 cégjegyzésre jogosult / 

meghatalmazással igazolt26 képviselője felelősségem tudatában 

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

 

hogy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft, mint ajánlatkérő által kiírt „Gyalogos-átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése és 

közvilágítási hálózat fejlesztése, illetve rekonstrukciója 2019.”  tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítés során az alábbi szakembert 

kívánom bevonni: 

 

                                                           
25 A megfelelő aláhúzandó 
26 A megfelelő aláhúzandó 

  

NÉV 

 

KÉPZETTSÉG, 

VÉGZETTSÉG 

 

KÉPZETTSÉG, 

VÉGZETTSÉG  

villanyszerelő és/vagy villamos hálózat 

szerelő szakmunkás 1. 

   

villanyszerelő és/vagy villamos hálózat 

szerelő szakmunkás 2. 

   

villanyszerelő és/vagy villamos hálózat 

szerelő szakmunkás 3. 

   

KIF FAM (kisfeszültségű feszültség 

alatti munkavégzés) szerelő 1. 

   

KIF FAM (kisfeszültségű feszültség 

alatti munkavégzés) szerelő 2. 

   

kisfeszültségű kábelszerelő 1.    

kisfeszültségű kábelszerelő 2. 
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.............................., 2019 …..………………………..  

 

     …………………………….. 

            cégszerű aláírás

érintésvédelmi felülvizsgálatot végző 

szakember 

   

névjegyzékben szereplő Felelős Műszaki 

Vezető 

(jogosultság: az építésügyi és az 

építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 

alapján, Villamosság szakterületen – MV-

VI) 
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11. mell. 

Rendelkezésre állási nyilatkozat 

 

 
Alulírott …………… (anyja neve: …………….., lakcím…………..) nyilatkozom, hogy a hogy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft, 

mint ajánlatkérő által kiírt „Gyalogos-átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése és közvilágítási hálózat fejlesztése, illetve 

rekonstrukciója 2019.” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a megkötendő szerződés teljesítéséhez …………………………. 

szakemberként rendelkezésre állok a közbeszerzési eljárás és a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt. 

 

Nyilatkozom, hogy rendelkezem a jelen eljárást megindító ajánlattételi felhívás Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2 pontjában előírt 1 éves 

(12 hónapos) ……………..27szakmai tapasztalattal.  

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a jelenlegi munkáltatóm az alábbi: ……………………..28 

 

 

 

…………………., 2019…………………………….. 

 

 

 

 …………….……….. 

szakember aláírása 

 

 

 

 

 

  

                                                           
27Az ajánlattételi felhívás 13) M/2 pontjában előírtaknak megfelelő szakmai tapasztalat  

28 Kérjük beírni a szakember jelenlegi munkáltatójának a nevét. 
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12. melléklet 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 
 

Alulírott …………………….. mint a(z) ……………………………… ajánlattevő / kapacitást nyújtó szervezet29 cégjegyzésre jogosult / 

meghatalmazással igazolt30 képviselője felelősségem tudatában 
 

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

 

hogy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft, mint ajánlatkérő által kiírt „Gyalogos-átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése és 

közvilágítási hálózat fejlesztése, illetve rekonstrukciója 2019.”   tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítés során az alábbi eszközöket 

kívánom bevonni: 

 

                                                           
29 A megfelelő aláhúzandó 
30 A megfelelő aláhúzandó 
31Adott esetben oldalszámra hivatkozva jelölje meg az igénybe venni kívánt gépjármű forgalmi rendszámát. Nemleges esetben kérjük kihúzni. 
32Adott esetben jelölje meg az igénybe venni kívánt gépjármű forgalmi engedély érvényességének lejárati időpontját. Nemleges esetben kérjük kihúzni. 

A felhívás 

szerinti 

alkalmassági 

minimumkövet

elmény 

megjelölése, 

amely 

érdekében az 

eszközt igénybe 

veszi 

Eszköz 

megnevezés, 

darabszám 

megjelölésével 

Eszköz típusa, 

műszaki paraméterei 

Gépjármű 

forgalmi 

rendszám31 

 

Forgalmi engedély 

érvényességének 

lejárata32 

Eszköznyilvántartó lap 

1 db aszfaltozó 

készülék 
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1 db aszfaltvágó 

gép 

     

1 db betontörő 

eszköz 

     

1 db 

földtömörítő 

eszköz 

     

1 db 

áramfejlesztő 

készülék 

     

legalább 1 db 

8,0 tonnás darus 

gépkocsi,  

     

legalább 1 db 

min. 14,0 

méteres kosaras 

gépkocsi, 

     

legalább 1 db 

oszlopszállító 

utánfutó, 
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.............................., 2019 …..………………………..  

 

     …………………………….. 

            cégszerű aláírás

legalább 1 db 

min. 8,0 tonnás 

tehergépkocsi. 

     



 

II. FEJEZET: MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 

I. rész: 

1. A Vámos Mérnöki és Marketing Kft. Budapest, XIII. Dráva u - Pannónia u. 

csomópontban gyalogátkelőhely közvilágítás bővítése című kiviteli terv. 

Tervszám: KT-1811 

 

2. Az Elektron Immo - Plus Kft.. által készített Budapest, I. ker. Hegyalja út - Sánc u - 

Tigris u. csomópontban gyalogátkelőhelyek közvilágítás bővítése című kiviteli terv. 

Tervszám: EIM-KIV-2018/001 

 

3. A Viron Kft. által készített Budapest, XXII. ker. Nagytétényi út BKV autóbusz 

kihajtónál lévő gyalogátkelőhely közvilágítás bővítése című kiviteli terv. 

Tervszám: 2018-VIR-KIV-2018/017 

 

4. A Viron Kft. által készített Budapest, XX. Klapka u. 79. - Knézits u. csomópontban 

gyalogátkelőhelyek közvilágítás bővítése című kiviteli terv. 

Tervszám: VIR-KIV-2018/016 

 

5. A Viron Kft. által készített Budapest, XI. Hunyadi János út - Kőtár út csomópontban 

gyalogátkelőhely közvilágítás bővítése című kiviteli terv. 

Tervszám: VIR-KIV-2018/012 

 

6. A Viron Kft. által készített Budapest, XI. Egér út - Péterhegyi út csomópontban 

gyalogátkelőhely közvilágítás bővítése című kiviteli terv. 

Tervszám: VIR-KIV-2018/010 

 

II. rész: 

A Viron Kft. által készített Budapest, XVIII. Nemes u.113-119. parkolónál lévő közvilágítás 

bővítése című kiviteli terv. 

Tervszám: VIR-KIV-2018/015 

 

III. rész: 

Az ERSTO Kft. által készített Budapest, XI. Albert u.38. 53062-1 KKSZ -ből kiinduló 

közvilágítási kábelek rekonstrukciója című kiviteli terv. 

Tervszám: MT-21-441 

 

IV. rész: 

A Vialux Kft. által készített Budapest, XVI. Gesztenye u - Felsőmalom u. közötti terület 

gyalogosút közvilágítás fejlesztése című kiviteli terv. 

Tervszám: 49/18 

 

V. rész: 

A Vialux Kft. által készített Budapest, XVI. Újszász u. (Jókai u - Diósy L.u között) 

járdavilágítás kiépítése című kiviteli terv. 

Tervszám: 48/18  
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III. FEJEZET: SZERZŐDÉS 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

(Kivitelezésre) 

 

amely létrejött egyrészről a 

Budapesti Dísz- és Közvilágítási 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 „Gyalogos-átkelőhelyek szabványos 

megvilágításának kiépítése és közvilágítási hálózat fejlesztése, illetve rekonstrukciója 2019.” 

tárgyban a Kbt. 113. § alapján közbeszerzési eljárást folytatott le.  

 

1.2. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő a fenti tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, a …….. rész33 tekintetében a legjobb ár-

érték arányt megjelenítő ajánlat alapján nyertesnek minősített Ajánlattevővel, mint 

Vállalkozóval köti meg. 

 

1.3. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívása, a közbeszerzési eljárás dokumentációja (beleértve a kiviteli 

tervdokumentációt), 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. 

 

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

dokumentációban foglaltakkal. 

                                                           
33 Az adott rész száma beírandó  
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1.6. Megrendelő ezúton nyilatkozik továbbá, hogy a jelen szerződésben meghatározott 

építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.  

 

2. A szerződés tárgya:  

 

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

 

……………………………………………………………………………………………….34 

 

A részletesebb mennyiségi adatokat az árazott költségvetés/egységártáblázat tartalmazza, mely 

jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. 

 

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

szabványokban stb. előírt minőségben köteles teljesíteni, az ajánlattételi felhívásban, 

valamint az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek betartásával. 

 

2.3. A kivitelezés tartama alatt a munkaterületen belül a Vállalkozót terhelik az élet– és 

vagyonvédelmi kötelezettségek. A helyszínre szállított anyagok, eszközök őrzéséről, 

védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni. A Vállalkozó 

vagyonvédelmi kötelezettsége a műszaki átadás-átvétel időpontjában szűnik meg. 

             

A Vállalkozó köteles továbbá 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. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

a fémkereskedőnek nem minősülő személy engedély nélkül végezheti a saját tulajdonú 

fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémkereskedő részére történő értékesítését. A 

Megrendelőnél, mint a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnél termelődött, 

fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítése a közszolgáltató által írásban megkötött 

szerződés szerinti fémkereskedő részére történik, a Megrendelő, mint közszolgáltatást nyújtó 

gazdálkodó szervezet által kiállított külön igazolás kiadása mellett.  

 

A fentiekre tekintettel a Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes 

egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható 

anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni: 

 

- Az előírások szerinti veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról a 

Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási 

jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A 

fentieket számlával igazolni kell. 

- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett 

újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a 

Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló Társaság résére kell elszállítania és az 

                                                           
34 Az adott részre vonatkozóan szükséges kitölteni. 
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elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen 

feltüntetve) kell igazolni. 

 

2.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók és egyéb, a 

vállalkozási munka elkészítésében közreműködő személyekért úgy felel, mintha maga járt 

volna el. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben meghatározott 

személyekkel és valamennyi, a vállalkozási munka teljesítésében a jövőben közreműködő 

személyekkel együttműködik, és velük a vállalkozási munka összehangolt végzése érdekében 

egyeztet.  

 

2.6. A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának 

igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 

kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben 

és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság 

igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor 

maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás 

útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Megrendelő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a 

helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági 

követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel 

vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

 

2.7. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 

alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a 

Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - 

a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról 

is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési 

eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő 

alvállalkozókban bekövetkező változások nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról 

a másik Felet írásban tájékoztatni 

 

2.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, 

hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 

alvállalkozó vesz részt. 

 

 

3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése 

 

3.1. A 2.1. pontban meghatározott munka teljesítésének határideje a munkaterület átadásától 

számított ______ nap. 

 

Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

 

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

felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű 

fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.  
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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: 

 

- Megrendelő adott esetben az előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó 

késedelembe esik, míg a vállalkozói díjfizetési kötelezettség teljesítésnek írásbeli felhívás 

ellenére Megrendelő 60 napon túl elmulasztja, 

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

 

3.4. A Kbt. 143. § (1) bek. alapján a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-

ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján 

új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; 

vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 

miatt a szerződés nem semmis. 

 

3.5. A Kbt 143. § (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését 

követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró 

ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

3.6. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján 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 Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

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

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

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

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

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

 

Az e bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.  

 

3.7. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Kbt. 142. § alapján a Megrendelő 

köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségét 

súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez 

vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, 

valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a 

szerződés lehetetlenülését okozta. 

 

A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses 

kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a 

szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a 
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szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a 

szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 

Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a 

szerződés lehetetlenülését okozta. 

 

3.8. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha  

 

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére 

vezethető vissza, 

- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén 

a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major 

beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles, 

- bizonyítják, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés 

időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a 

körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. 

 

4. A szerződés értéke: 

 

4.1. Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt munkákat ajánlata alapján 

………………………………………. Ft + ÁFA azaz: …………………………………Ft + 

ÁFA összeg ellenében végzi el. 

 

Az árazott költségvetés/egységártáblázat jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. 

 

4.2. Az ajánlati ár átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes 

költséget, továbbá az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreállításának költségeit is. 

 

Az árazott költségvetésben/egységártáblázatban egy adott Tétel tartalmába bele kell érteni a 

szakmai gyakorlat szerint egyértelműen az adott tétel tartalma szerinti munkához tartozó rész-, 

elő-, vagy utófeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmának leírásában. 

 

Az árazott költségvetésben/egységártáblázatban szereplő, a Tételhez tartozó árak vagy 

egységárak ÁFA (általános forgalmi adó) nélkül kerültek megállapításra és tartalmaznak 

minden olyan költséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogástalan műszaki 

megvalósításához szükségesek. 

 

Az ajánlati ár (nettó vállalkozási díj) nem tartalmazza a jelen szerződés 4.8. pontjában 

meghatározott az ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő tartalékkeret összegét.  

  

A Ptk. alapján a Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a 

többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban 

megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely 

a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható (Ptk. 6:245. §).  

 

 4.3. Fizetés módja: átutalás  

 

4.4. Fizetés esedékessége: a feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően kiállított 1 

db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. (alvállalkozó igénybevétele esetén a 4.11. 

pont az irányadó) 

/vagy  
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Közös ajánlattevők a feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően a Közös 

ajánlattevők/Vállalkozók által külön-külön kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 

napon belül. (alvállalkozó igénybevétele esetén a 4.11. pont az irányadó) 

 

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

…………… 

…. % 

…………… 

…. % 

 

4.5. Az elszámolás módja: egy összegben, átalányáron. 

 

4.6. Fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) 

bekezdéseiben, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-31.§ és 32/A. és 32/B. §-ában foglaltak 

szerint. 

 

A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is. 

 

4.7. Az előlegfizetés szabályai: 

 

A Vállalkozó a 4.1. pontban foglalt a tartalékkeret és az áfa nélkül számított teljes 

ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg kifizetését kérte az ajánlatában35./ Vállalkozó 

előleg kifizetését nem kérte az ajánlatában.36 

 

A Megrendelő a fentiek szerint igényelt előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását 

követő 15 napon belül köteles kifizetni a Vállalkozó felé, díjbekérő alapján, és előlegszámla 

ellenében. 

 

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált előleg esetén a Vállalkozó köteles a folyósított 

előleg összegét részben vagy egészben – az előleg folyósításától számított, a Ptk. szerinti, 

szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó késedelmi 

kamattal együtt – visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja az előleg folyósításának a napja.  

 

A Felek megállapodnak, hogy az előleg összege az átadás-átvételt követően kiállított 1 db 

számla végösszegéből levonásra/beszámításra kerül. 

 

4.8. Tartalékkeret: 

 

Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján a szerződésben foglalt nettó 

vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret nem 

része a vállalkozási díjnak. A tartalékkeret nem jelent teljesítési kötelezettséget Vállalkozó 

és fizetési kötelezettséget Megrendelő számára, az kizárólag a lentiekben felsorolt esetekből 

eredő munkák fedezetére szolgál. 

 

A tartalékkeret felhasználásának szabályai:  

 

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 

használathoz szükséges pótmunkák, többletmunkák, és amennyiben a jogszabályi feltételek 

                                                           
35 A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az előleg mértéke maximum 75 millió forint lehet.  
36 A megfelelő aláhúzandó. 



 

60 

fennállnak a Ptk 6:245. § (1) bekezdés második mondata szerinti költségek megtérítésére 

használható fel az alábbi feltételek mellett. 

 

A vállalkozási díjon felül a Vállalkozó jogosult elszámolni a Vállalkozó által kötelezően 

elvégzendő azon munkákat, amelyek a műszaki dokumentációban meghatározott 

paramétereken túlmutató tartalom megvalósításához szükségesek (a továbbiakban: 

pótmunka).  

 

A tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket a közbeszerzési 

dokumentumok műszaki tartalma magában foglal, és azt erre tekintettel az átalányáras 

szerződés alapján, a szerződéses ár keretében köteles teljesíteni a Vállalkozó (átalánydíjas 

többletmunka). A többletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés második mondata szerinti 

költségek finanszírozása kivételével, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - nem 

finanszírozható a tartalékkeret terhére.  

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés második mondata szerinti, a szerződéskötéskor előre nem 

látható többletmunkák költségeinek finanszírozása elsősorban szerződésmódosítás 

keretében történhet, amennyiben annak jogszabályi feltételei adottak. 

 

A tartalékkeret terhére kifizetések kizárólag Vállalkozó írásban benyújtott kérelme, vagy 

Megrendelő kezdeményezése alapján, a Megrendelő jóváhagyásával teljesíthetőek. 

 

4.9. A pótmunka elszámolása:  

 

Amennyiben a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó 

olyan műszaki tartalmat valósít meg, amely pótmunkának minősül, úgy annak ellenértéke a 

4.8. pontban meghatározott mértékű tartalékkeret még rendelkezésre álló része terhére 

számolható el a jelen Szerződés és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. 

 

A pótmunka ellenértékére vonatkozó ajánlatot a Vállalkozó ajánlatában benyújtott árazott 

költségvetésben szereplő egységárak (díj és anyag) alapján kell elkészíteni. Amennyiben a 

Vállalkozó ajánlata nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy anyagárat, úgy a szerződő felek 

megegyezése szükséges az alkalmazandó egységárakról. 

A pótmunka teljesítése kizárólag akkor kezdődhet el, valamint a pótmunka tartalékkeretből 

történő elszámolásának feltétele az, hogy a megvalósítandó műszaki tartalmat a Megrendelő 

pótmunkának minősítse, valamint, hogy a pótmunka ellenértéke a jelen Szerződés és Kbt. 

rendelkezéseivel összhangban megfelelően meghatározásra került. 

 

4.10. A Kbt. 136. § (1) bek. alapján Szerződő felek rögzítik, hogy  

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

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

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, 

b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

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

a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

4.11. Alvállalkozói igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-

ában rögzített szabályok szerint a kifizetési szabályok az alábbiak szerint alakulnak:  
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a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek 

nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 

ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként 

mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, 

hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki 

számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés 

mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 

ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a 

kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) *  az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy 

az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét 

visszatartja; 

f) *  az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 

másolatait; 

g) *  az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói 

teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói 

kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként 

szerződő feleknek; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét 

nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles 

szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy 

az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, 

hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint 

bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén 

a d) pont szerinti határidő harminc nap. 

(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott 

teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § (2) 

bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti 

összegre lehet alkalmazni. 

(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy 

a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) 

bekezdést. 

(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) 

projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt 

a projekttársaságot kell érteni. 

 

5. Üzemi próba  

 

5.1. A felek rögzítik, hogy a villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális 

időszak megkezdése előtt üzemi próba tartása kötelező.  

 

5.2. Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és paraméterezések, 

valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. A három nap alatt a Megrendelő azt 

vizsgálja, hogy a berendezés működésre alkalmas-e. A 72 órán keresztül üzemszerűen 

működnie kell. 

https://uj.jogtar.hu/#lbj19id1550143630477530a
https://uj.jogtar.hu/#lbj20id1550143630477530a
https://uj.jogtar.hu/#lbj21id1550143630477530a
https://uj.jogtar.hu/
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5.3. Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba. 

 

5.4. A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres üzemi próba 

befejezésével kezdődhet. 

 

6. Jótállás  

 

6.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés 

szerződésszerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha 

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

 

6.2. A Vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a Megrendelői 

szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel együtt (komplett), működőképes 

rendszert alkotnak és teljesítik a szerződés 1.3. pontjában rögzített dokumentumokban foglalt 

előírásokat.  

 

6.3. A Vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes (komplett) létesítményre 

vonatkozik, a műszaki átadás-átvételtől számított …….37 hónapig tart.  

 

6.4. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, 

illetve a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés 

részre a Vállalkozó újabb ………38 hónapra jótállást vállal.  

 

6.5. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül 

nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében 

a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy 

ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a vállalkozóval szemben elvesztené.  

 

6.6. A Megrendelő jogosult – a fentieken túlmenően is – a saját üzemzavar-elhárítási 

rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának 

biztosításához szükséges. Ez esetben a Vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.  

 

7. Szavatosság  

 

7.1. A Vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a 

törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.  

 

7.2. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. Hibás teljesítés esetén a 

Megrendelő választása szerint kijavítást, kicserélést, megfelelő árleszállítást, vagy 

árvisszatérítést kérhet. 

 

7.3. A Megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amellett is érvényesítheti.  

 

7.4. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama – amennyiben jogszabály, szabvány, 

hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél hosszabb időtartamot nem állapít meg – 

5 év.  

 

                                                           
37 Az ajánlatban megadott hónapszámot szükséges feltüntetni.  
38 Az ajánlatban megadott hónapszámot szükséges feltüntetni. 
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8. A szerződésszerű teljesítést biztosító kötbérszankciók:  

 

8.1. A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az 

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

 

8.2.  Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének 

a teljesítési határidőre a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem tesz eleget. A késedelmi kötbér 

napi mértéke a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenérték ………... %-a.39 

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

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

kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a 

szerződés teljesítése alól. 

 

8.3. Hibás teljesítésnek minősül, amikor Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a 

Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. A Vállalkozónak 

felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ÁFA nélkül 

számított ellenértékének 10 %-a. 

 

8.4. A szerződés teljesítésének megtagadása vagy a Vállalkozó érdekkörében történő okból 

bekövetkezett lehetetlenülése miatt köteles a Vállalkozó meghiúsulási kötbért fizetni. 

Megrendelő a meghiúsulási kötbér mértékét a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított 

ellenérték 30%-ban határozza meg.  

A meghiúsulási kötbér megfizetése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért 

helytállni tartozik. 

 

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

kiállított számla útján érvényesíti, ez esetben a Vállalkozó a végszámláját csak a kötbérszámla 

kiegyenlítését követően jogosult benyújtani; vagy a kötbér összege a teljesítés igazolás 

összegéből levonásra kerül, így Vállalkozó a kötbér összegével csökkentett összegű számla 

benyújtására jogosult. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlán a teljesítés összegét és 

a kötbér összegét elkülönítetten feltűntetni. 

 

9. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek 

 

9.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti (az alapmennyiségre 

vonatkozó), a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő 

mértékű (azaz ………………. Ft összegű) teljesítési biztosítékot köteles teljesíteni a 

Megrendelő felé legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, melyet óvadékként a Megrendelő 

bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállat 

garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított 

- a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.. 

 

A Teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 

rendelkezésre kell bocsátania. A Teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig 

érvényesnek kell lennie. (2. számú melléklet) 

A Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 

igények biztosítására, vagyis a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek fedezetére nyújtja. 

                                                           
39 Ajánlatban megadott napi kötbér mértéket kell feltüntetni.  



 

64 

Ha és amennyiben a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően 

teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek fedezetére a 

Teljesítési biztosítékot lehívni. Megrendelő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára 

érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.  

 

9.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a hibás teljesítésére kikötött igények 

biztosítékaként a szerződés szerinti (az alapmennyiségre vonatkozó), a tartalékkeret és az áfa 

nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű (azaz ………………. Ft 

összegű) biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé teljesítés időpontjában, melyet 

óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény 

vagy biztosító által vállat garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási 

szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - 

kötelezvényével lehet nyújtani.. 

 

A hibás teljesítésére kikötött biztosítékot az átadás-átvételi eljárás befejezése időpontjában kell 

rendelkezésre bocsátani. A hibás teljesítésére kikötött biztosítéknak a jótállási határidő végéig 

kell rendelkezésre állnia. 

 

Amennyiben a Vállalkozó a jótállási időszak (műszaki átadás-átvételtől számított ……40 

hónap) alatt a Megrendelő felhívása ellenére, a Megrendelő által szabott ésszerű határidőn belül 

nem tesz eleget a hibajavítási kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó 

költségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily módon elvégzett (elvégeztetett) javításról a 

Megrendelő számlát állít ki a Vállalkozó részére, és ezzel egyidejűleg köteles igazolni annak 

jogszerűségét és összegszerűségét. Amennyiben a Vállalkozó a fentiek szerint kibocsátott 

számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül nem fizeti meg a számla ellenértékét, a 

Megrendelő jogosult ezen igényét közvetlenül a hibás teljesítésre kikötött igények 

biztosítékából kielégíteni, köteles továbbá a biztosítékból fennmaradó összeget a jótállási 

időszak lejártát (műszaki átadás-átvételtől számított …….41 hónap) követő napon a 

Vállalkozónak megfizetni. 

 

A munkákhoz kapcsolódó útburkolat helyreállításokra 5 év, illetve a létesített új 

tartószerkezetek állékonyságára, korrózióvédelmére vonatkozóan 10 év jótállást kell a 

Vállalkozónak biztosítania (nyilatkozat). Garanciális probléma esetén ennek írásbeli 

megküldését követően az üzemzavari helyreállítás szabályai szerint (72 h – n belül) a 

javításokat a Vállalkozónak el kell végezni, ennek hiányában a Megrendelő ezeket jogosult 

elvégezni – végeztetni a Vállalkozó költségén (ilyen esetben a közútkezelő ú.n. „kilámpázási” 

munkájának költsége is a Vállalkozót terheli). 

 

A Megrendelő a műszaki átadás–átvétel során a berendezés és szerelés megfelelőségét (pl. 

áramütés elleni védelem megfelelősége, oszlop falvastagság, tüzihorganyzás rétegvastagsága) 

műszeresen harmadik fél bevonásával ellenőrizni jogosult, illetve a mérési eredmények 

megfelelőségének hiányában az átvételt jogosult megtagadni a hibák kijavításáig.  

 

A Megrendelő képviselője a munkavégzés helyszínén a Vállalkozó dolgozójának munkáját, 

szakmai végzettségét ellenőrizni jogosult. Szakmunkát (pl. kábelek kötése, műszeres mérések, 

üzembe helyezés) csak az ajánlati dokumentációban megnevezett és igazolt alkalmasságú 

szakemberek végezhetnek (ez napi bontásban az építési naplóban is dokumentálandó). 

 

                                                           
40 Az ajánlatban megadott hónapszámot szükséges feltüntetni.   
41 Az ajánlatban megadott hónapszámot szükséges feltüntetni.   
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A Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosíték, vagy annak megmaradt része - 

ha a teljesítési határidő végéig olyan helyzet állt elő, hogy a Megrendelő a teljesítési biztosíték 

hatálya alá eső célra felhasznált a teljes biztosíték összegéből -, adott esetben átalakulhat hibás 

teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékká, vagy abba beszámítható. 

 

Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében 

az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette 

azt is, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó 

ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, ez ún. „Garanciális Visszatartási Összeg”.  

 

A felek megállapodnak, hogy a „Garanciális Visszatartási Összeget” a Megrendelő  a 

Vállalkozó végszámlájából tartja vissza. A „Garanciális Visszatartási Összeg” a Megrendelő 

jótállási jogosultságainak biztosítékaként szolgál. A szerződésben kikötött jótállási időszak 

(6.3. pont) leteltekor a visszatartott összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő 

– a Vállalkozó által nem teljesített - jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe. 

 

9.3. A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra 

áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően 

folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

 

10. 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: ……………………………………… 

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

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

 

A Megrendelő képviseletére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:  

név,beosztás: Császár Ferenc beruházási vezető cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. 

tel/fax: 238-4135/238-4323    e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu 

A Megrendelő műszaki átvevője: 

név,beosztás: Fazekas József műszaki átvevő cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. 

tel/fax: 238-4210/238-4323    e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu 

 

11. Záró rendelkezések 

 

11.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően 

nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy 

megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az 

ajánlatkérő figyelembe vett. 

 

11.2. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés megkezdésekor, az akkor 

hatályos jogszabály előírja az elektronikus építési napló vezetését, szerződőd felek 

gondoskodnak az e-építési napló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő vezetéséről. 

 

mailto:jozsef.fazekas@bdk.hu
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11.3. Vállalkozó a tárgyi szerződésével elismeri, hogy rendelkezik az alvállalkozókra is 

kiterjedő, a közbeszerzés tárgyának megfelelő és az ajánlattételi felhívásban a tárgyi rész 

kapcsán meghatározott értékű, az építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó 

felelősségbiztosítással, melyet a tárgyi szerződés fennállása alatt fenntartja. Vállalkozó 

felelősségbiztosítási kötvényének másolata jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi. 

 

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

végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul. 

 

11.5. A szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141. §-ában és a 307/2015. (X. 27.) Korm. 

rendeletében foglalt rendelkezések alapján történhet. 

 

11.6. A Kbt. 139. § (1) alapján a Vállalkozó személye csak akkor változhat meg, ha a 

Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a Vállalkozó átalakulásának, egyesülésnek, 

szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan 

részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő 

teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem 

gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - 

átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi 

eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a 

közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt. 

 

11.7. 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 CXLIII. 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 mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet – Árazott költségvetés 

2. sz. melléklet – Teljesítési biztosíték  

3. sz. melléklet - Felelősségbiztosítás 

 

 

Budapest, …………      

…………………………….. 

Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft. 

Megrendelő 

 

 

Budapest, ………………. 

 

…………………………. 

Vállalkozó 

 


