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Ajánlattételi felhívás 
 

Ajánlattételi felhívás 
 
I. szakasz: Ajánlatkérő 
 
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 
 

Hivatalos név: Magyarpolány Község 
Önkormányzata 

Nemzeti azonosító szám: 
EKRSZ_12594975 

Postai cím: Dózsa utca 6. 

Város: Magyarpolány NUTS-kód: HU213 Postai irányítószám: 
8449 

Ország: HU 

Egyéb cím adatok:  

Kapcsolattartó személy: Dobosi Gergely 

E-mail: 
jegyzo@magyarpolany.hu 

Telefon: +3688503820 

 

Fax: +3688503820 

Internetcímek:   

Ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.magyarpolany.hu 

Felhasználói oldal címe: (URL) http://www.magyarpolany.hu 

Közös ajánlatkérők képviseletére jogosult: Igen 

 
 

Hivatalos név: Habitus Mentálhigiénés 
Alapítvány 

Nemzeti azonosító szám: 
EKRSZ_52659904 

Postai cím: Petőfi utca 40. 

Város: Magyarpolány NUTS-kód: HU213 Postai irányítószám: 
8449 

Ország: HU 

Egyéb cím adatok:  

Kapcsolattartó személy: dr. Tessely Karolina 

E-mail: 
tessely.karolina@gmail.com 

Telefon: +36702116450 

 

Fax: - 

Internetcímek:   
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Ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.habitusalapitvany.hu 

Felhasználói oldal címe: (URL) http://www.habitusalapitvany.hu 

Lebonyolító szerv(ek) adatai  

Hivatalos név: ANPAST Europroject 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Nemzeti azonosító szám: 
EKRSZ_6126859 

Postai cím:  

Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 
1053 

Ország: HU 

Egyéb cím adatok: Ferenciek Tere 2. II. emelet 13. 

Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Melinda 

E-mail: 
dr.kiss.melinda@anpast.hu 

Telefon: +36 301923084 Fax: - 

Internetcímek:  

Ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.magyarpolany.hu 

Felhasználói oldal címe: (URL) http://www.magyarpolany.hu 

 
I.2) Közös közbeszerzés 
 

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. ☒igen ☐nem 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. ☐igen ☒nem 

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. ☐igen ☒nem 

 

X A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

 A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés. 

X Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg 

ajánlatkérő nevét) 

Magyarpolány Község Önkormányzata 

 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került 
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, 

címét és azonosítószámát) 

I.3) Az ajánlatkérő típusa 
 



3 
 

Ajánlatkérő típusa: ☐Közjogi szervezet 

☐Központi szintű 

☐Közszolgáztató 

☒Regionális/helyi szintű 

☐Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bek.] 

☐Egyéb: 

 
I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 
 

Fő tevékenység: ☒Általános közszolgáltatások 

☐Egészségügy 

☐Egyéb tevékenység 

☐Gazdasági és pénzügyek 

☐Honvédelem 

☐Környezetvédelem 

☐Közrend és biztonság 

☐Lakásszolgáltatás és rekreáció 

☐Oktatás 

☐Szabadidő, kultúra és vallás 

☐Szociális védelem 

Egyéb tevékenység:  

 
II. szakasz: Tárgy 
 
II.1) Meghatározás 
 

II.1.1) A szerződés típusa: ☐Árubeszerzés 

☐Szolgáltatás megrendelés 

☒Építési beruházás 

II.1.2) Fő CPV kód:  

45000000-7 Építési munkák 

II.1.3) A szerződés tárgya: Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés 2 

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége: [max. 6000 karakter] 

Építési beruházás, kivitelezés [322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. a) pont].  
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Ajánlatkérők a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 „Komplex turisztikai termékcsomag 
kialakítása Magyarpolányban” tárgyú és a TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032 
„Épületenergetikai beruházás Magyarpolány településen” tárgyú támogatási szerződések 
keretében magas- és mélyépítési munkákat kívánnak megrendelni 3 részben.  

Az 1. részben a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében a Zöld 
Élet Háza Bemutató Központ felújítása történik meg. A TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032 
azonosítószámú projektből egyúttal a Zöld Élet Háza Bemutató Központ energetikai 
felújítása is megvalósításra kerül.  

A 2. részben a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében a Szakrális 
Történelmi Emlékhely és Látogató Központ építése történik meg. 

A 3. részben a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében a Lélekzug 
Integrációs Térhez kapcsolódó építési munkák kivitelezése történik meg. 

A részletes mennyiségeket a Dokumentáció III. kötete tartalmazza. 

(építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően) 

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 

Időtartam hónapban:  vagy napban: 300 vagy a teljesítés határideje:  

II.1.6) A teljesítés helye:  

1. rész: 8449 Magyarpolány, Táncsics u. 7. hrsz: 486, 470 

2. rész: 8449 Magyarpolány, Kossuth utca 27. hrsz. 672/1.; hrsz: 543/20 

3. rész: 8449 Magyarpolány, hrsz: 2270/2, 2270/3 

II.1.7) Részekre bontás: 

Részajánlat tételre lehetőség van ☒igen 

☐nem 

Ajánlatok benyújtható ☒valamennyi részre 

☐legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 

☐csak egy részre nyújthatók be 

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető 
részek maximális száma: 

 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok 
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 

 

A részajánlattétel kizárásának indoka: - 

 
II.2) A közbeszerzés ismertetése 
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II.2.1) Rész száma, elnevezése: 1- Zöld Élet Háza Bemutató Központ 

II.2.2) További CPV kód(ok): 

Fő CPV-kód:  

45210000-2 Magasépítési munka 
45320000-6   Szigetelési munka 
45420000-7   Asztalos- és ácsipari szerelés 
45430000-0   Padló- és falburkolás 
45330000-9   Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka 
45350000-5   Gépészeti szerelések 
45221250-9 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével 
45231300-8 Víz- és szennyvízvezetékek építése 

II.2.3) A teljesítés helye:  

NUTS-kód:  HU213 

A teljesítés helye:  8449 Magyarpolány, Táncsics u. 7. hrsz: 486, 
470 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: [max. 6000 karakter] 

Építési beruházás, kivitelezés [322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. a) pont]. 

Zöld Élet Háza Bemutató Központ kivitelezése  
 
736,76 m2 hasznos alapterületű épület felújítása  
(Helyiségek(pince+fszt+emelet): 617,41 m2 
Fedett teraszok (terasz+traktorgarázs):119,35 m2) 
 
Turisztikai projekt:  
Szerkezeti és szakipari munkák: 
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 93 m3 
Zsaluzás 110 m2 
Földfeltöltés 40 m3 
Síkalapozás 28 m3 
Helyszíni beton és vasbeton munka 148 m3 
Előregyártott nyílásáthidaló 6 db 
Falazás és egyéb kőművesmunka 167 m2 
Ácsmunka 541 m2 
Vakolás és rabicolás 240 m2 
Égéstermék-elvezető rendszerek 1 db 
Szárazépítés 70 m2 
Tetőfedés (cserepezés) 617 m2 
Hideg- és melegburkolatok készítése 544 m2 
Bádogozás (burkolat)  114 m2 
Ereszcsatorna+ejtőcső 108m+52m 
Belső fa nyílászáró 28 db 
Homlokzati fa nyílászáró 14 db 
Felületképzés (falfestés) 845 m2 
Felületképzés (látszó fafelületek) 494 m2 
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Bitumenlemez vízszigetelés 279 m2 
Hő- és hangszigetelés  21 m2 
Épületgépészet: 
Szellőzés vezetékhálózat 38 fm 
Vizesblokk elszívás 3 db 
Vizesblokk berendezési tárgyak 15 db 
Víz-csatorna vezetékhálózat 380 fm 
Épületelektromosság: 
Lámpatestek 109 db 
Elektromos vezetékhálózat 2070 fm 
Villámvédelmi vezetékek 285 fm 
 
Telken belüli, épületen kívüli mélyépítési munka: 
Szerkezeti és szakipari munkák: 
Irtás, föld- és sziklamunka 33 m3 
Kőburkolatú kerten belüli burkolt felületek 96 m2 
Murva burkolatú kerti utak 413 m2 
Betonszerkezetek bontása 19 m3 
Épületgépészet: 
Munkaárok kialakítás és visszatöltés 50 fm 
Vízóra- és szennyvíz aknák 5 db 
Tűzivíztározó 1 db 
Ivó-, eső- és szennyvízvezeték építés 50 fm 
 
Ivóvízbekötés kaliberváltozás: 
Ivóvízellátás (IV):A tervezett ivóvízbekötés a Magyarpolány, Táncsics u.7.Hrsz.:486.sz. 
előtti 270,98 mBf. lévő D 110 KPE ivóvízhálózathoz csatlakozik. 
Az ivóvízbekötés D 40 KPE P10 csővezetékkel L=11,0m hosszon épül ki 1 db 
1,20*1,20*1,20 belméretű betonaknával 271,20 mBf. ponton 1,0m-re a telekhatártól 1 db 
NA 20mm MOM vízmérővel,1 db 5/4” BB sr. gömbcsappal és 1 db D40*5/*4” kombi 
gömbcsappal. 
 
Energetikai korszerűsítés keretében:   
Magastető hőszigetelése 612 m2 
Födém hőszigetelése 156 m2 
Lábazat hőszigetelése, vakolása 70 m2 
Homlokzat hőszigetelése, vakolása 422 m2 
Homlokzati fa nyílászárók beépítése 24 db 
Homlokzati műanyag nyílászárók beépítése 3 db 
Gépészeti vezetékhálózat telepítése 793 m 
Hőleadók telepítése 37 db 
Hőtermelő telepítése 1 db 
Akadálymentes rámpa építése 1 db 
Akadálymentes illemhely építése 1 db 
 
A részletes mennyiségeket a Dokumentáció III. kötete tartalmazza. 

II.2.5) Értékelési szempontok: 

Az alábbiakban megadott szempontok: ☒igen 
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☐nem 

Minőségi kritérium: ☒igen 

☐nem 

Megnevezés Súlyszám Jelentőség 

2.A telj-ben résztvevő SZE szakmai tap-a 
ált. építmények 
építésére,átalakítására,bővítésére,felújítására, 
helyreállítására,korszerűsítésére ir. munkák 
helyszíni irányításában(hónap,min. 
0,max.24) 

10  

3. A teljesítésben résztvevő szakember 
szakmai tapasztalata épületgépészeti és/vagy 
építményvillamossági munkák helyszíni 
irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 24 
hónap) 

10  

4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 
36 hónap jótálláson felül vállalt 
többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 
hónap, max. 12 hónap) 

10  

Költség kritérium: ☐igen 

☒nem 

Megnevezés Súlyszám Jelentőség 

   

   

Ár kritérium: ☒igen 

☐nem 

Megnevezés Súlyszám Jelentőség 

Vállalkozói díj (nettó Ft)  70  

   

II.2.6) Becsült érték: 

Érték áfa nélkül:  Pénznem:  

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetén ennek a résznek a 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke) 
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II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama: 

Időtartam hónapban:  

Napokban kifejezett időtartam: 300 

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:  

A szerződés meghosszabbítható ☐igen 

☒nem 

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: [max 400 karakter]  

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma 
(keretszám): 

 

Tervezett minimum:  

Maximális szám:  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: [max 4000 karakter] 

 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) ☐igen 

☒nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók: ☐igen 

☒nem 

Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusról 

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, 
vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

☐igen 

☒nem 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel 
és/vagy programmal kapcsolatos 

☒igen 

☐nem 
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006; TOP-3.2.1-16-VE1-
2018-00032 

II.2.13) További információ: [max 4000 karakter] 

A II.1.1) pont szerinti szerződés vállalkozási szerződés, melynek tárgya: kivitelezési 
szerződés. 
 
Kiegészítés a II.2.5. ponthoz:  
A II.2.5. pontban karakterkorlátra tekintettel a 2. értékelési szempontok (szp.) rövidítve 
került megadásra. A 2. szp. megnevezése teljeskörűen:  
2.sz. szp: "2. A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata általános építmények 
építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére irányuló 
munkák helyszíni irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)" 

A II.2.7. pontban meghatározott „nap” kifejezésen az Ajánlatkérő naptári napot ért. A 
teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől kezdődik.  

AK a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében 
hivatkozott esetlegesen a közbeszerzési dokumentumokban konkrét gyártmányra, típusra, 
márkára, azonban minden ilyen esetben a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" 
kifejezést is érteni kell. Részl: ADI. 
 
 
II.2) A közbeszerzés ismertetése 
 

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 2- Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont 

II.2.2) További CPV kód(ok): 

Fő CPV-kód:  

45210000-2 Magasépítési munka 
45320000-6   Szigetelési munka 
45420000-7   Asztalos- és ácsipari szerelés 
45430000-0   Padló- és falburkolás 
45330000-9   Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka 
45350000-5   Gépészeti szerelések 
45221250-9 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével 
45231300-8 Víz- és szennyvízvezetékek építése 

II.2.3) A teljesítés helye:  

NUTS-kód:  HU213 

A teljesítés helye:  8449 Magyarpolány, Kossuth utca 27. hrsz. 
672/1.; hrsz: 543/20 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: [max. 6000 karakter] 

Építési beruházás, kivitelezés [322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. a) pont]. 

Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont kivitelezése 
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124,18 m2 hasznos alapterületű új épület építése  
(Helyiségek: 106,40 m2 
Fedett teraszok (előtér+tornác):17,78 m2) 
A telek műemléki környezetben van és régészeti lelőhely is.  
 
Szerkezeti és szakipari munkák: 
Dúcolás, földpartmegtámasztás 56 m2 
Zsaluzás 65 m2 
Állványozás 70 m2 
Irtás, föld- és sziklamunka 236 m3 
Síkalapozás 50 m3 
Helyszíni beton és vasbeton munka 58 m3 
Falazás és egyéb kőművesmunka 282 m2 
Ácsmunka 292 m2 
Vakolás és rabicolás 477 m2 
Tetőfedés (cserepezés) 292 m2 
Hideg- és melegburkolatok készítése 276 m2 
Bádogozás (burkolat)  45 m2 
Ereszcsatorna+ejtőcső 39 m+32 m 
Belső fa nyílászáró 7 db 
Homlokzati fa nyílászáró 21 db 
Felületképzés (falfestés) 425 m2 
Felületképzés (látszó fafelületek) 212 m2 
Bitumenlemez vízszigetelés 140 m2 
Bevonatszigetelés 52m2 
Hő- és hangszigetelés  518 m2 
Akadálymentesítés: 
Akadálymentes illemhely építése 1 db 
Telepített indukciós hurok 1 db 
Információs táblák, piktogramok 3 db 
Épületgépészet: 
Hőtermelő telepítése 1 db 
Hőleadó telepítése 
 - radiátor 5 db 
 - fan-coil 5 db 
Fűtés vezetékhálózat 165 m 
Vizesblokk berendezési tárgyak 6 db 
Víz-csatorna vezetékhálózat 103 fm 
Épületelektromosság: 
Lámpatestek 43 db 
Elektromos vezetékhálózat 750 fm 
Villámvédelmi vezetékek 135 fm 
 
Telken belüli, épületen kívüli mélyépítési munka: 
Szerkezeti és szakipari munkák: 
Beton járda 34 m2 
Támfal bontás 15 m3 
Kerítés:      
 - alapozás 10 m3 
 - falazás 28 m2 
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 - fedkövezés 6 m2 
Akadálymentesítés: 
Akadálymentes parkoló 1 db 
Épületgépészet: 
Munkaárok kialakítás és visszatöltés 210 fm 
Szenny- és esővíz aknák 9 db 
Ivó-, eső- és szennyvízvezeték építés 210 fm 
Épületelektromosság: 
Fogyasztásmérő telepítése 2 db 
Vezeték védőcsövezés fektetése 105 fm 
Munkaárok kialakítás és visszatöltés 210 fm 
 
Szennyvízbekötése  
Szennyvízelvezetés (SZV): A tervezett szennyvízhálózat a Magyarpolány, Bakony u.35. 
előtti 279,01 mBf. lévő  NA 100 betonaknában csatlakozik a meglévő DN 200 KGPVC 
szennyvízcsatornához a Hrsz.:543/22. ingatlanon. 
A szennyvízhálózat DN 160 KGPVC csővezetékkel L=56,5m hosszon épül ki s=2%-os  
lejtés alkalmazásával, 3 db D 160/200/160 KGPVC tisztítóidom beépítésével a Hrsz.:543/20.  
ingatlanon a Hrsz.:672/1. ingatlan telekhatáráig 281,59 mBf. ponton. 
 
A részletes mennyiségeket a Dokumentáció III. kötete tartalmazza. 

II.2.5) Értékelési szempontok: 

Az alábbiakban megadott szempontok: ☒igen 

☐nem 

Minőségi kritérium: ☒igen 

☐nem 

Megnevezés Súlyszám Jelentőség 

2.A telj-ben résztvevő SZE szakmai tap-a 
ált. építmények 
építésére,átalakítására,bővítésére,felújítására, 
helyreállítására,korszerűsítésére ir. munkák 
helyszíni irányításában(hónap,min. 
0,max.24) 

10  

3. A teljesítésben résztvevő szakember 
szakmai tapasztalata épületgépészeti és/vagy 
építményvillamossági munkák helyszíni 
irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 24 
hónap) 

10  

4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 
36 hónap jótálláson felül vállalt 
többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 
hónap, max. 12 hónap) 

10  

Költség kritérium: ☐igen 
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☒nem 

Megnevezés Súlyszám Jelentőség 

   

   

Ár kritérium: ☒igen 

☐nem 

Megnevezés Súlyszám Jelentőség 

Vállalkozói díj (nettó Ft)  70  

   

II.2.6) Becsült érték: 

Érték áfa nélkül:  Pénznem:  

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetén ennek a résznek a 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama: 

Időtartam hónapban:  

Napokban kifejezett időtartam: 300 

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:  

A szerződés meghosszabbítható ☐igen 

☒nem 

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: [max 400 karakter]  

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma 
(keretszám): 

 

Tervezett minimum:  

Maximális szám:  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: [max 4000 karakter] 
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) ☐igen 

☒nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók: ☐igen 

☒nem 

Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusról 

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, 
vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

☐igen 

☒nem 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel 
és/vagy programmal kapcsolatos 

☒igen 

☐nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 

II.2.13) További információ: [max 4000 karakter] 

A II.1.1) pont szerinti szerződés vállalkozási szerződés, melynek tárgya: kivitelezési 
szerződés. 
 
Kiegészítés a II.2.5. ponthoz:  
A II.2.5. pontban karakterkorlátra tekintettel a 2. értékelési szempontok (szp.) rövidítve 
került megadásra. A 2. szp. megnevezése teljeskörűen:  
2.sz. szp: "2. A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata általános építmények 
építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére irányuló 
munkák helyszíni irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)" 

A II.2.7. pontban meghatározott „nap” kifejezésen az Ajánlatkérő naptári napot ért. A 
teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől kezdődik.  

AK a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében 
hivatkozott esetlegesen a közbeszerzési dokumentumokban konkrét gyártmányra, típusra, 
márkára, azonban minden ilyen esetben a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" 
kifejezést is érteni kell. Részl: ADI. 
 
 
II.2) A közbeszerzés ismertetése 
 

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 3 - Lélekzug Integrációs Tér 
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II.2.2) További CPV kód(ok): 

Fő CPV-kód:  

45200000-9   Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 
45421148-3   Kapu beszerelése 
45310000-3   Villamos szerelési munka 
45262220-9   Ivóvízkútfúrás 

II.2.3) A teljesítés helye:  

NUTS-kód:  HU213 

A teljesítés helye:  8449 Magyarpolány, hrsz: 2270/2, 2270/3 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: [max. 6000 karakter] 

Építési beruházás, kivitelezés [322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. a) pont]. 

Lélekzug Integrációs Térrel kapcsolatos építési munkák:  
 
Kapu és pillérek készítése: 
15-001-3 (3) 
Kehely alaptestek négyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, függőleges vagy ferde felülettel 
6,12 m2 
 
15-003-2.1.1.1.1 (18) ÖN 
Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, négyszögű, fa zsaluzattal, kitámasztással, 3 m 
magasságig, 60 cm oldalméretig 
15 m2 
 
21-003-5.1.1.2 (23) ÖN 
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú 
talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály 
1,7 m3 
 
23-003-3-0232210 (5) ÖN 
Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert minőségű 
betonból C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal 
1,7 m3 
 
23-004-2-0232410 (4) ÖN 
Kehely-kibetonozás C20/25 - XC1 - 24 - F2 - CEM 32,5, m = 7,1 finomsági modulussal 
0,8 m3 
 
31-001-1.2.2-0220621 (5) ÖN 
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás  
betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B 60.50 12 mm 
0,16 t 
 
31-011-21.2.1.1-0230130 (29) ÖN 
Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, X0v(H), 
XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, 
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kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, kézi továbbítással 
C20/25 - XC1 - 16 - F2 - CEM 52,5, m = 5,7 finomsági modulussal 
0,9375 m3 
 
42-031-1.5.1.1.4-0470016 (39) 
Műkőburkolatok; fedkőburkolat, pillérekre, gyolóval 
5 db 
 
42-061-2.1.2-0224040 (9) ÖN# 
Pillérburkolat készítése klinker- vagy burkolótéglából, fugázással, 12 mm-es fugával, réteges 
falszerkezet esetén (kiegészítő rögzítés külön tételben kiírva), 1,5 m kerületig, 
250x120x65 mm méretben TERCA Kőszegi lyukas, piros, sima felületű gépi burkoló, 
250x120x65 mm 50 db/m² 
14,892 m2 
 
45-003-1.1-0137550 (1) 
Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben Fa anyagból 
1 db 
 
45-003-1.2-0137651 (2) 
Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,3 m szabad nyílásméretig Fa kivitelben 
1 db 
 
Villanyszerelési munkák: 
 
Kábel 4*95mm2 125 m 
Mérő állvány 4 db 
30*45 üres szekrény 8 db 
30*15 Üres szekrény 8 db 
Fővezetéki sorkapocs 95mm2 32 db 
16mm2 Vezeték 15 db 
220v dugalj 4 db 
400V 32A Dugalj 4 db 
Firelé 4 db 
Kismegszakító 3*16A C 4 db 
Kábel fektetés  125 m 
Elosztók összeszerelése és telepítés munkadíj 4 db 
Elosztók belső szerelvényezése 4 db 
Ipari csatlakozók beépítése 4 db 
 
Kútfúrás elvégzése 
Fúrás 50 méter 
Anyag: KM PVC 125/115 vagy 113/103 termelőcső 
1 m3  szűrő kavics, iszapképző bentonit 3 mázsa 
 
A részletes mennyiségeket a Dokumentáció III. kötete tartalmazza. 

II.2.5) Értékelési szempontok: 

Az alábbiakban megadott szempontok: ☒igen 
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☐nem 

Minőségi kritérium: ☒igen 

☐nem 

Megnevezés Súlyszám Jelentőség 

2.A telj-ben résztvevő SZE szakmai tap-a 
ált. építmények 
építésére,átalakítására,bővítésére,felújítására, 
helyreállítására,korszerűsítésére ir. munkák 
helyszíni irányításában(hónap,min. 
0,max.24) 

10  

3. A teljesítésben résztvevő szakember 
szakmai tapasztalata építményvillamossági 
munkák helyszíni irányításában (hónap, min. 
0 hónap, max. 24 hónap) 

10  

4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 
12 hónap jótálláson felül vállalt 
többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 
hónap, max. 12 hónap) 

10  

Költség kritérium: ☐igen 

☒nem 

Megnevezés Súlyszám Jelentőség 

   

   

Ár kritérium: ☒igen 

☐nem 

Megnevezés Súlyszám Jelentőség 

Vállalkozói díj (nettó Ft)  70  

   

II.2.6) Becsült érték: 

Érték áfa nélkül:  Pénznem:  

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetén ennek a résznek a 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama: 
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Időtartam hónapban:  

Napokban kifejezett időtartam: 300 

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:  

A szerződés meghosszabbítható ☐igen 

☒nem 

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: [max 400 karakter]  

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma 
(keretszám): 

 

Tervezett minimum:  

Maximális szám:  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: [max 4000 karakter] 

 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) ☐igen 

☒nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók: ☐igen 

☒nem 

Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusról 

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, 
vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

☐igen 

☒nem 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel 
és/vagy programmal kapcsolatos 

☒igen 

☐nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 
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II.2.13) További információ: [max 4000 karakter] 

Felhívjuk a Tisztelt AT-k figyelmét, hogy a Lélekzug Integrációs Térrel kapcsolatos építési 
munkák teljesítési helyszínein ivóvíz a helyszínen nem áll rendelkezésre. A nyertes AT 
köteles biztosítani a munkák ellátásához szükséges ivóvíz mennyiségét.  

A II.1.1) pont szerinti szerződés vállalkozási szerződés, melynek tárgya: kivitelezési 
szerződés. 
 
Kiegészítés a II.2.5. ponthoz:  
A II.2.5. pontban karakterkorlátra tekintettel a 2. értékelési szempontok (szp.) rövidítve 
került megadásra. A 2. szp. megnevezése teljeskörűen:  
2.sz. szp: "2. A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata általános építmények 
építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére irányuló 
munkák helyszíni irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)" 

A II.2.7. pontban meghatározott „nap” kifejezésen az Ajánlatkérő naptári napot ért. A 
teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől kezdődik.  

AK a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében 
hivatkozott esetlegesen a közbeszerzési dokumentumokban konkrét gyártmányra, típusra, 
márkára, azonban minden ilyen esetben a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" 
kifejezést is érteni kell. Részl: ADI. 
 
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 
 
III.1) Részvételi feltételek 
 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

Kizáró okok felsorolása: [max. 6000 karakter] 

Valamennyi részben:  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti 
kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. 

Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a 
kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont]. 

A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §] 
lehetőségére. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: [max. 6000 karakter] 

Valamennyi részben:  

Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) 

pontját nyilatkozatával kell igazolnia. Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. 
(X. 30.) Kr. 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 
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alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel 
[321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bek.].  

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett 
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok 
[321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) bek.].  

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés 
teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot 
abban az esetben is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert 
alvállalkozók megnevezését [Kbt. 67. § (4) bek.].  

A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1)-(2) 
bek.] vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 14. §-ában 
foglaltakra. 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles 
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges 
tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §].  

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés 
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) 
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő 
– ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön 
nyilatkozata nélkül vélelmezi [321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.]. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) 
pont]: - 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági igazolása: - 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - 

Az alkalmassági minimumkövetelmények: - 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:  

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - 

Az alkalmassági minimumkövetelmények: - 

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem kerül meghatározásra, ennek indokolása:  

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel alkalmassági követelményt nem ír elő. 

 

V.2. pont folytatás:  

Valamennyi részben:  

17.A nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben AK kiköti, hogy a teljesítés során 
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keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi 
korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható 
felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. 

18. A Kbt. 75.§(5)bek alapján AK kiköti, hogy ha bármely rész eredménytelensége esetén 
nem áll érdekében a szerződések megkötése, AK az eljárást valamennyi rész tekintetében 
eredménytelenné nyilváníthatja. Ennek indoka, hogy bármelyik rész eredménytelensége 
esetén a támogatási szerződésekben foglalt műszaki tartalom nem valósítható meg teljes 
körűen, támogatás hiányában, illetve annak lecsökkenése esetén AK nem képes a 
beruházások megvalósítására.  

19.A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Stumpf Gábor lajstromszáma: 
00063, levelezési címe: ANPAST Europroject Kft., 1053 Budapest, Ferenciek tere 2., II. em. 
13., e-mail cím: anpast@anpast.hu 

20. Különleges szerződéses feltételek: ADII.Kötet VIII. pontja szerint 
 

III.1.4) A szerződés biztosítékai: [max. 4000 karakter] 

Valamennyi részben:  

Késedelmi kötbér: A késedelem minden naptári napjára a nettó vállalkozási díj 1%-a.A 
késedelmi kötbér maximális mértéke: nettó vállalkozási díj 20%-a. Kötbérterhes határidő a 
véghatáridő. 

Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozási díj 20%-a,  

Hibás teljesítési kötbér:  
2. sz. értékelési szempontra tett vállalás nem teljesítése esetén: nettó vállalkozási díj 10 %-a 
3. sz. értékelési szempontra tett vállalás nem teljesítése esetén: nettó vállalkozási díj 10 %-a 
4. sz. értékelési szempontra tett vállalás nem teljesítése esetén: nettó vállalkozási díj 10 %-a 
összesen max. nettó vállalkozási díj 30%-a. 

Jótállás: Időtartama: 36 hónap+X hónap (4. értékelési szempontra tett megajánlás szerint). 
Ha a teljesítés tárgya tekintetében irányadó jogszabályok (különösen a 181/2003. (XI. 5.) 
Korm. rendelet) a jótállás időtartamát ettől eltérően szabályozzák, akkor a teljesítés érintett 
részei/elemei tekintetében a jogszabály előírásai irányadók. Kezdő időpont: sikeres műszaki 
átadás-átvétel napja. 

Kizárólag az 1. és 2. részben:  

Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények 
biztosítékaként – az Ajánlatkérő által előírt, valamint a nyertes ajánlattevő által vállalt 
jótállási időszakra – jótállási biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésre, 
melynek mértéke a szerződés szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – 
ellenszolgáltatás 2 %-a.  
A jótállási biztosítékkal kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
Ajánlattevőknek - a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia 
ajánlatukhoz az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. 
 
A Nyertes Ajánlattevő a Kbt. 134. § (8) bekezdése alapján a Kbt. 134. § (6) bekezdésben 
foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben 
foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
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A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, biztosítékokat, illetve az ezekkel kapcsolatos 
részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és/vagy hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre: [max. 4000 karakter] 

Valamennyi részben:  
 
Tartalékkeret nincs. 
Nyertes AT jogosult a Kbt. 135.§ (8) alapján a – tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes 
ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésére. Nyertes AT előlegszámlát 
állít ki. Előleg elszámolása: végszámlából. 
 
Számlázás: 
1-2. részben: 3db részszámla, 1db végszámla. 1.részszámla: 25%-os készültségi foknál, 2. 
részszámla: 50%-os készültségi foknál, 3. részszámla: 75%-os készültségi foknál, végszámla: 
100%-os készültségi foknál nyújtható be az ADII. Kötet II.3.2. pontja szerint.  
3. részben: 1db számla 100%-os készültségi foknál nyújtható be az ADII. Kötet II.3.2. pontja 
szerint.  
Valamennyi részben:  
A számlák kifizethetőségét a műszaki ellenőr igazolja. 
A (vég)számla kibocsátásának feltétele a sikeres, hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárása, ill. a Kbt. 135.§(1) szerint a teljesítésigazolás kiadása.  
Részteljesítési határidő nincs.  

Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(8) 272/2014. (XI. 5.) Kr. Ptk. 6:130. § (1)-(2) (ha alvállalkozó 
igénybevételére nem kerül sor) 322/2015. Kr. 32/A.§,32/B.§ (alvállalkozó igénybevétele 
esetén) 322/2015. Kr. 30. § (1), (3), 31.§, 32.§(1)-(2) és 1-2. részben: 32.§ (4)-(6) bek. is, 
2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.), 2011. évi CXCV.tv. 368/2011. (XII. 31.) Kr.  

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint, a szerződés átalánydíjas.  
Finanszírozás: EU támogatásából utófinanszírozással (1-3. rész: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-
00006 azonosítószámú Támogatási Szerződés, 1. részben továbbá a TOP-3.2.1-16-VE1-
2018-00032 azonosítószámú Támogatási Szerződés) + adott esetben saját forrásból. 
 
A támogatási intenzitás mindkét Támogatási Szerződés esetében:100,000000%. 

Részl:AD  

 
IV. szakasz: Eljárás 
 
IV.1) Meghatározás 
 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Nyílt eljárás ☒igen ☐nem 

Gyorsított eljárás ☐igen ☒nem 

Indokolás:  
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Meghívásos eljárás ☐igen ☒nem 

Gyorsított eljárás ☐igen ☒nem 

Indokolás:  

Tárgyalásos eljárás ☐igen ☒nem 

Gyorsított eljárás ☐igen ☒nem 

Indokolás:  

Versenypárbeszéd ☐igen ☒nem 

Innovációs partnerség ☐igen ☒nem 

IV.1.2) Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó 
információk 

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul ☐igen ☒nem 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel ☐igen ☒nem 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel ☐igen ☒nem 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul ☐igen ☒nem 

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják ☐igen ☒nem 

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indokolása: 

 

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni ☐igen ☒nem 

További információk elektronikus árlejtésről:  

 

 
IV.2. Adminisztratív információk 
 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 

Hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  

IV.2.2) Ajánlattételi határidő    
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Dátum, helyi idő: 2021/02/18 12:00 óra/perc 

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók: HU 

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 

Ajánlati kötöttség végső dátuma:  

vagy az időtartam hónapban:  vagy napban: 60 

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

 
V. Kiegészítő információk 
 

V.1) Az ajánlati biztosíték 

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: ☐igen ☒nem 

Az ajánlati biztosíték mértéke:  

A befizetés helye:  

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:  

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:  

V.2) További információk: [max. 6000 karakter] 

Valamennyi részben:  

1. Az eljárás fajtája a Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás. 

2. Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége (Kbt. 39. § (1) bek.): www.ekr.gov.hu 
EKR szám: EKR000064602021 

3. Az ajánlat benyújtásának címe: www.ekr.gov.hu, a benyújtás módja: elektronikus. 

4. Az ajánlatok felbontásának ideje: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az 
EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 
68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve 
azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek 
- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

5. AK helyszíni bejárást nem tart, ugyanakkor a beavatkozási munkálatok helyszíne 
korlátozás nélkül szabadon megtekinthető. Ajánlatkérő javasolja, hogy az 
ajánlattevők a megalapozott ajánlattétel érdekében a beavatkozások helyszínét 
előzetesen tekintsék meg. AK konzultációt nem tart.  

6. A szerződés teljesítése során nyertes ATnek rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) 
Kr. szerinti építési szakterület MV-É jogosultságú felelős műszaki vezetővel. AK 
elfogadja, ha a kért jogosultságú FMV(k) helyett az adott adott jogosultsággal 
egyenértékű, vagy magasabb képesítési minimum követelményt tartalmazó 
jogosultságú FMV(k) kerül(nek) bevonásra a teljesítésbe. 1-2. részben: Nyertes AT 
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köteles biztosítani, hogy a kivitelezést kísérje végig rehabilitációs környezettervező 
szakmérnök/szakértő. 

7. Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-a alapján ajánlatkérő előírja, 
hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-
szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára 1. rész: la. 25 millió Ft/év és 10 millió 
Ft/káresemény értékhatárig terjedően, 2. rész: la. 20 millió Ft/év és 8 millió Ft/ 
káresemény, 3. rész: la. 5 millió Ft/év és 2 millió Ft/ káresemény értékhatárig 
terjedően. Mivel valamennyi részre tehető ajánlat, amennyiben egy AT több részben 
lesz nyertes, akkor az adott részekre előírt kártérítési limit mértékek összegének 
megfelelő mértékű fel.biztosítással kell rendelkeznie. A felelősségbiztosítással 
kapcsolatos részletes követelményeket a Szerződéstervezet tartalmazza. Abban az 
esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem 
rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való 
visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevővel köthet szerződést. 

8. AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját és 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 

9. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 115.§ (4) bek-re. 

10. AK a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bek-re tekintettel előírja szakmai ajánlat 
benyújtását, amelynek az árazott költségvetés képezi a részét.  

11. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. 

12. Az értékelés módszere: 1. Vállalkozói díj (nettó Ft):fordított arányosítás, 2.értékelési 
szp (szakember): egyenes arányosítás, 3. értékelési szp (szakember): egyenes 
arányosítás, 4. értékelési szp (többletjótállás): egyenes arányosítás   

13. AK felhívja a figyelmet a Kbt 69.§ (11a) bek-re. 

14. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó 
szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

15. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az 
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy ajánlatkérő 
korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.  

16. Valamennyi részben a közbeszerzés feltételes. AK a Kbt. 53.§(6) alapján tájékoztatja 
ATket, hogy a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 sz. TSZ vonatkozásában támogatási 
szerződés módosítására irányuló igényt (TSZmód) nyújtott be.A TSZmód keretében 
Ajánlatkérő többek közt a műszaki tartalom módosítása és az ahhoz kapcsolódóan 
támogatás-átcsoportosítás, támogatás nyújtás iránt nyújtott be módosítási igényt. 
AK a TSZmód (műszaki tartalom módosítás és támogatás átcsoportosítás és 
támogatás iránti igény) el nem fogadását vagy a TSZmód keretében benyújtott 
támogatásra irányuló igénynek az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását 
olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja 
és amelyre az AK a szerződés megkötésére v. teljesítésére képtelenné válása okaként 
hivatkozhat. A Kbt. 135.§(12) alapján AK a TSZmód. elfogadását és aláírását, és így 
a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állását és felhasználhatóvá válását és 
nyertes AT erről való értesítését a közbesz.eljárás eredményeként megkötendő 
szerződés (Szerződés) hatályba lépésének feltételeként (felfüggesztő feltétel) kiköti.  
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AK(k) fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben a TSZmód. nem kerül 
elfogadásra v. a TSZmód keretében benyújtott támogatásra irányuló igény az 
igényeltnél kisebb összegben kerül elfogadásra, úgy a hiányzó pénzügyi fedezetet 
saját forrásból biztosítsák. AK(k) a hiányzó fedezet saját forrásból történő 
biztosításáról szóló döntése (döntésük) meghozatalára legkésőbb az adott rész 
keretében megkötött szerz. valamennyi fél általi aláírásától számított 6 hónapon belül 
jogosultak. Ez utóbbi esetben a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az 
érintett AK(k) a hiányzó fedezet saját forrásból történő biztosításáról döntött(ek) és 
így a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll és felhasználhatóvá válik, és 
minderről nyertes AT értesítése megtörténik. Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől 
számított 10 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó 
feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges 
hatállyal –Felek minden további jogi aktusa nélkül – felbontja [Ptk. 6:212. § (1) 
bekezdés] (részl:ADII) 

V.3. Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: éééé/hh/nn 

 



 
 
 

Magyarpolány Község Önkormányzata 
8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6. 

 
és 
 

Habitus Mentálhigiénés Alapítvány  
8449 Magyarpolány, Petőfi utca 40. 

 
 
 
 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
 
 
 

I. KÖTET 
Útmutató az ajánlattételhez 

 
 
 

„Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés 2” 
  
 
 

2021. 
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I. FEJEZET 
ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 

 
I.1. A beszerzés tárgya  
 
Ajánlatkérők [Magyarpolány Község Önkormányzata (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.) és 
Habitus Mentálhigiénés Alapítvány (8449 Magyarpolány, Petőfi u. 40.) közös ajánlatkérők (az 
ajánlatkérők képviseletében eljár: Magyarpolány Község Önkormányzata] a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § szerinti, uniós 
értékhatár alatti, ajánlattételi felhívással induló, nyílt közbeszerzési eljárást indított „Magyarpolány 

turisztika, energetika – kivitelezés 2” tárgyban. 
 
Ajánlattevőnek ajánlata kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a követelményeket, 
feltételeket, amelyeket az ajánlattételi felhívás és a jelen ajánlati dokumentáció (továbbiakban: 
dokumentáció) tartalmaz. 
 
I.2. A közbeszerzési dokumentumok (Dokumentáció) használata 
 
A közbeszerzési dokumentumok (Dokumentáció) az alábbi bontásban kerül az érdeklődő gazdasági 
szereplők rendelkezésére bocsátásra:  
 
I. KÖTET 

Útmutató az ajánlattételhez  
 
II. KÖTET 

Szerződéstervezet 
 
III. KÖTET 

Műszaki dokumentáció 
 

IV. KÖTET 
Adatkezelési tájékoztató 

 
A Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, az 
ajánlattételi felhívással együtt kezelendő, és nem teszi nélkülözhetővé a Kbt. és végrehajtási 
rendeletei rendelkezései érdeklődő gazdasági szereplők általi ismeretét. 
 
Az ajánlattevők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlatadáshoz, illetve a 
beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel.  
 
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint ezen 
közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlattételi felhívás és a Dokumentáció (a továbbiakban együtt: 
ajánlati dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául. 
 
A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlati dokumentációban megadott 
műszaki előírásoknak. 
 
Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati dokumentációban 
megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az 
ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után:  
- ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre; vagy 
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- ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlati 
dokumentációban megadott minden követelménynek. 

 
Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával 
kapcsolatban felmerülő költséget figyelemmel a Kbt. 177. § (2) bekezdésére is. Az Ajánlatkérő 
semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési 
eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. 
 
Az Ajánlattevőknek az ajánlati dokumentációban közölt információkat és dokumentumokat 
bizalmas dokumentumként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem 
szolgáltathatnak, kivéve, ha ezen harmadik fél készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a 
szolgáltatásra vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett jogorvoslati 
eljárásokban való felhasználásukat. 
 
Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az 
abban leírt szolgáltatás nyújtás céljára. 
 
Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen 
kívüli, más – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes 
vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül, az ajánlatkérővel szemben e költségekkel 
kapcsolatban – a Kbt.-ben meghatározottakon kívül – semmilyen követelésnek nincs helye.  
 
I.3. Kapcsolattartás 
 
A közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes 
közbeszerzési rendszer, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése 
szerinti elektronikus kommunikáció – ha a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott 
jogszabály eltérően nem rendelkezik – az EKR-ben történik. 
 
Az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben 
vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más információ közlése – ha a 
Kbt.-ből más nem következik – írásban, elektronikus úton történik. 
 
Az elektronikus úton történő kapcsolattartást nem kell alkalmazni 
a) az eljárás előkészítése során a Kbt. 28. § (2) és (4) bekezdése körébe tartozó nyilatkozatokra, 
b) a szerződés megkötésére és 
c) – az adott esetben a szerződés megkötését követően kezdeményezett előzetes vitarendezési 
eljárás, iratbetekintési kérelem és az azzal összefüggő írásbeli kommunikáció, valamint a Kbt. 45. § 
(2) bekezdése szerinti tájékoztatás kivételével – a szerződés megkötését követő kommunikációra. 
 
 
I.4. Gazdasági szereplők 
 
I.4.1 Ajánlattevő 
Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 
 
I.4.2. Közös ajánlattevők 
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetére Ajánlatkérő felhívja 
az ajánlattevők figyelmét a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire, különösen a Kbt. 35. §-ban 
foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, 
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 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. 
 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös 
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben 
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében 
eljárhat. 
 
1.5. Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás 
 
Azon szervezetek neve, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon környezetvédelmi, 
szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó 
kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi rendelkezések írnak elő azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell 
felelni: 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
Telefon: (+36-1) 795-1200 
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 
Központi Ügyfélszolgálati Iroda címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és Szalay 
utca sarok) 
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 
 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
Telefon: 06-1-795-2975 
Zöldszám: 06 80 203 939 
Fax: 06-1-795-0760 
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 
EBH Hatósági és Jogi Főosztály 
Előzetes telefonos bejelentkezés: 06-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00 
Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu  
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Postacím: 1373 Budapest, Pf. 561. 
Tel.: +36- 1-428-5100 
Fax: +36-1- 428-5509 
központi elektronikus levélcíme: nav_kozpont@nav.gov.hu 
Honlap: www.nav.gov.hu 
 
Pénzügyminisztérium 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
Postai cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
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Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. 
Telefonszám:  
PM (József nádor tér 2-4.): +36 1 795-1400 
PM (Kálmán Imre u. 2): +36 1 472-8000 
Ügyfélszolgálat telefonszám: + 36-1-795-5010 
Telefax: 06-1-795-0716 
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@pm.gov.hu 
https://kormany.hu/penzugyminiszterium 
 
Igazságügyi Minisztérium (munkajogi kérdésekben) 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. 
Telefon: 06-1-795-1000  
E-mail: lakossag@im.gov.hu 
 
Agrárminisztérium 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postacím: 1860 Budapest Pf. 1. 
Telefon: 06-1-795-2000  
Fax: 06-1-795-0200  
E-mail: info@am.gov.hu 
Ügyfélszolgálati Iroda:  
Cím: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9. 
E-mail: info@am.gov.hu  
Levelezési cím: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9. 
Telefonszám: +36 1 795-2532 
https://kormany.hu/agrarminiszterium 
 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
1024 Budapest, Keleti Károly utca. 24 
Postacím: 1525 Budapest. Pf. 30. 
tel.:  
Központi telefonszám: 06-1-336-9000 
Általános ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-336-9009 
fax: 06-1-336-9479 
E-mail: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu 
 
Környezetvédelem: 
Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 
1539 Budapest, Pf. 675. 
Tel.: 1/224-9100 
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu 
Honlap:https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/kornyezetvedelmi-
es-termeszetvedelmi-foosztaly 
 
Egészségvédelem: 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út. 2. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Központi telefonszám: 06-1-476-1100 
Központi faxszám: 06-1-476-1390 
E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu 
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Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  
Telefonszám: 06-1-795-54-78 
e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 
 

VESZPRÉM MEGYE 
 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 
Cím: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 3. 
Tel.: +36 88885930; +36 88885940 
Email: veszprem.munkavedelem@veszprem.gov.hu, veszprem.munkaugy@veszprem.gov.hu  
 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.  
Telefon: +36 88576630 
Fax: +36 88576644  
Email: vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu 
 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
Cím: 8200 Veszprém, József Attila utca 36. 
Tel.: +36 88424210; +36 88424866 
Fax: +36 88550829 
Email: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  
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II. FEJEZET 
AZ AJÁNLATTÉTELLEL ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK  

 
II.1. Bevezetés 
 
Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az Ajánlati Dokumentációt 
és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy 
megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség 
vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az Ajánlat természetét, mennyiségi 
jellemzőit vagy a megvalósítását abban az esetben, ha az Ajánlat elfogadást nyer. 
 
II.2. Kiegészítő tájékoztatás 
 
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § foglaltak az irányadók, a Kbt. 114. § (6) 
bekezdésben foglalt eltéréssel. 
 
Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében 
– a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, írásban (a Kbt. 56. § vonatkozó 
bekezdései szerint) kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Felhívjuk a tisztelt gazdasági 
szereplők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás 
nem kérhető. 
 
A kiegészítő tájékoztatás iránti kérést az EKR felületén kell megtenni.  
 
Kérjük, hogy minden esetben jelöljék meg a Kiegészítő tájékoztatás kérés eljárási 
cselekményhez tartozó kommunikációs felületen ÉS/VAGY magában a Kiegészítő 
tájékoztatáskérésben, hogy A FELTETT KÉRDÉSEK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 
MELY RÉSZÉRE VONATKOZNAK, tekintettel arra, hogy ennek hiányában Ajánlatkérő 
nem tudja beazonosítani, hogy a feltett kérdések az eljárás mely részét érintik.   
 
Amennyiben a kiegészítő-tájékoztatáskérés azonos tartalommal az eljárás valamennyi 
részében benyújtásra kerül, úgy kérjük, hogy a Kiegészítő tájékoztatás kérés eljárási 
cselekményhez tartozó kommunikációs felületen ÉS/VAGY magában a Kiegészítő 
tájékoztatáskérésben jelezzék, hogy a kiegészítő-tájékoztatáskérés tartalmilag megegyezik 
valamennyi részben. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kiegészítő tájékoztatáskérést 
ebben az esetben is valamennyi érintett részben szükséges benyújtani.  
 
Kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatáskérést szerkeszthető formátumban is küldjék meg a 
gyorsabb válaszadás érdekében. 
 
A kiegészítő tájékoztatás keretében megadott válaszok, továbbá a válaszok alapján szükség szerint 
módosított egyéb dokumentumok a dokumentáció részévé válnak, így arra tekintettel köteles 
valamennyi Ajánlattevő ajánlatát elkészíteni. 
 
A kiegészítő tájékoztatást úgy adja meg Ajánlatkérő, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők 
esélyegyenlőségét.  
 
Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (5) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy a 
gazdasági szereplők által esetlegesen feltett kérdéseket és a kérdésekre adott kiegészítő 
tájékoztatást az EKR-en keresztül elérhetővé teszti a gazdasági szereplők számára.  
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Az EKR rendszer üzemeltetője és fenntartója a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a 
Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (NEKSZT Kft.). 
 
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatával, az 
ajánlat elektronikus összeállításával, továbbá az EKR rendszer használatakor 

felmerülő esetleges üzemzavar és/vagy üzemszünet tekintetében felmerülő 
bármely kérdés, észrevétel nem minősül a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás 

kérésnek. Ilyen jellegű kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmek esetében Ajánlatkérő 
a NEKSZT Kft. elérhetőségeinek megadásával fog válaszolni tekintettel arra, hogy 

Ajánlatkérő ugyanolyan felhasználója csak az EKR-nek mint a T. gazdasági 
szereplők. 
 
A gazdasági szereplők ezen kérdéseket, észrevételeket közvetlenül a NEKSZT Kft. felé 
jelenthetik be. A NEKSZT Kft. honlapja a következő címen érhető el: http://nekszt.hu/. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Miniszterelnökség által kibocsátott Felhasználási 
Kézikönyvekre az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerről, amely a www.ekr.gov.hu 
honlapon elérhető, és amelynek a legfrissebb verzióját kell figyelembe venni az ajánlattétel 
során! 
Az ebben foglaltak alapján külön is felhívjuk a figyelmet arra, hogy az EKR-ben korlátozott 
a feltölthető file-ok mérete, amit az ajánlattétel során figyelembe kell venni! 
Az aktuálisan feltölthető file méret a Kézikönyvben található meg. 
 
II.3. Ajánlat elkészítése 
Az ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az közbeszerzési dokumentumokban valamennyi 
utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az ajánlattevő nem 
adja meg a közbeszerzési dokumentumokban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat 
nem felel meg az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció feltételeinek, az minden 
vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 
 
II.3.1. Eljárás nyelve 
Az eljárás, a kapcsolattartás nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok 
alkalmasak. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével, és csatolt 
dokumentumával) és minden, az ajánlatkérő és az ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban 
folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar. 
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven 
került kiállításra és benyújtásra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles 
becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. Az ajánlattevő általi fordítás esetén 
ajánlattevő csatolja arra vonatkozó nyilatkozatát, mely szerint a fordítás tartalmának helyességéért 
ajánlattevő felel.  
 
Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2a) bekezdésében foglaltakra. 
 
A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban 
foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának 
helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az 
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ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben 
elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott 
nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő 
nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar 
nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. 
 
II.3.2. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok és ezzel kapcsolatos előírások 
A Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. 
 

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

Dokumentum neve 

Felolvasólap – Kbt. 66. § (5) bek. alapján, a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti tartalommal - 
elektronikus űrlap, az EKR-ben töltendő ki  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás 1-2. része és a 3. része 

vonatkozásában a 3. és 4. sz. értékelési szempont eltérő! 
A 2. sz. részszempontra tett megajánlások alátámasztása 
(1. sz. iratminta) 

A 2. sz. részszempont szerinti szakember szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata 

 (2. sz. iratminta) 

A 3. sz. részszempontra tett megajánlások alátámasztása 

(3. sz. iratminta) 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás 1-2. része és a 3. része 

vonatkozásában a 3. sz. értékelési részszempont eltérő! 

A 3. sz. részszempont szerinti szakember szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata 

 (4. sz. iratminta) 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás 1-2. része és a 3. része 

vonatkozásában a 3. sz. értékelési részszempont eltérő! 

Ajánlati nyilatkozat – az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bek. szerint a 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan - elektronikus űrlap, az EKR-ben töltendő ki  
Közös ajánlattevők nyilatkozata a Kbt. 35. § (2), valamint 66. § (2) bekezdése vonatkozásában  
/Közös ajánlattétel esettén/ 
(5. sz. iratminta) 

Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által a 
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a 9. § (3) bekezdése szerinti ügykörben 
ellenjegyzett aláírás minta 
Egyéni vállalkozó esetében a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozat, amelyben 
egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát vagy az adószámát.  
Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű 
másolatának ajánlatában történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság 
igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat) 
Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás /Meghatalmazás 
alapján történő nyilatkozattétel esetén/ 
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m és q) pont szerinti kizáró okokra 
vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bekezdése alapján  
- elektronikus űrlap, az EKR-ben töltendő ki 
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Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okokra 
vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) bekezdés alapján 

(6. sz. iratminta) 
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okokra 
vonatkozóan a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján  
- elektronikus űrlap, az EKR-ben töltendő ki 

Nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról  

- elektronikus űrlap, az EKR-ben töltendő ki 

Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzési eljárás 1. és 2. része vonatkozásában írt elő biztosítékot, 
ezért kizárólag ezen részek vonatkozásában kéri benyújtani a nyilatkozatot. 

Az EKR nem teszi lehetővé, hogy Ajánlatkérő részenként eltérő űrlapokat állítson be, így 
amennyiben az eljárás 3. része vonatkozásában nem kerül benyújtásra jelen nyilatkozat, úgy 
Ajánlatkérő nem rendel el hiánypótlást e tekintetben. 

Nyilatkozat fordításról 
/Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában idegen nyelvről lefordított dokumentumot csatol be./ 
(7. sz. iratminta) 
Nyilatkozat változás bejegyzési eljárásról - elektronikus űrlap, az EKR-ben töltendő ki  
Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkeztetéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolás – amennyiben a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban  
/Változásbejegyzési eljárás esetén/ 
Nyilatkozat felelősségbiztosítás tekintetében 
(8. sz. iratminta) 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a teljesítés során keletkező hulladék - engedéllyel 
rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására vonatkozóan 
(9. sz. iratminta)  
Nyilatkozat adatkezelési tájékoztató vonatkozásában 
(10. sz. iratminta) 
Nyilatkozat üzleti titokról 
- elektronikus űrlap, az EKR-ben töltendő ki 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 
indoklást köteles csatolni a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján. 

A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum 
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza./Amennyiben az ajánlat 
a Kbt. 44. §-a alapján üzleti titkot tartalmaz/ 
Árazott költségvetés - csatolni kell az ajánlatban szerkeszthető (excel) formában 

 

AZ AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁSÁRA 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE (AZ AJÁNLATBAN MÉG NEM 

KELL BENYÚJTANI) 
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okra 
vonatkozóan - elektronikus űrlap, az EKR-ben töltendő ki 

 
II.3.3. Üzleti titok 
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Ajánlatkérő az üzleti titok körében felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ában foglaltakra, valamint arra, 
hogy az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben az erre szolgáló 
funkció alkalmazásával van lehetőség. 
 
II.3.4. Az ajánlatra vonatkozó formai előírások 
 
Ajánlattal kapcsolatos formai követelmények:  
 
Ajánlattevőnek ajánlatát jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf vagy azzal egyenértékű 
formátumban kell benyújtani. Az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést 
szerkeszthető (excel) formában kell benyújtani. 
 
A benyújtott dokumentumok tekintetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított – szabadon meg 
nem nyitható dokumentumok esetében Ajánlatkérő hiánypótlást rendel el, azonban ha a 
hiánypótlás keretében benyújtott dokumentum ismételten nem olvasható, azt Ajánlatkérő 
olyan dokumentumnak tekinti, amelyet mintha nem nyújtottak volna be. 

 
Ajánlatkérő a II.3.2. pontban meghatározza, hogy mely nyilatkozatokat kell elektronikus űrlapon 
megtenni. Az elektronikus űrlapo(ka)t Ajánlatkérő az EKR-ben biztosítja. 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. 
 

 Az ajánlattevők számára valamennyi nyilatkozat űrlap csak akkor válik szerkeszthetővé, ha 
megerősíti, hogy a nyilatkozat űrlapot elfogadja és be kívánja nyújtani. Amennyiben az ajánlattevő 
„A nyilatkozat tartalmát elfogadom és be kívánom nyújtani.” négyzetet NEM jelöli, akkor a 
nyilatkozat be nem nyújtott nyilatkozatnak minősül, melyet az ajánlatkérői oldalon, a benyújtott 
jelentkezésben/ajánlatban, az üresen megjelenő nyilatkozat űrlapon jelez a rendszer, feltüntetve, 
hogy az érintett nyilatkozatot, az adott eljárási cselekménnyel be nem nyújtott nyilatkozatként kell 
kezelni. 
 
Amennyiben a gazdasági szereplő úgy kívánja benyújtani az nyilatkozat űrlapok szerkesztésére 
szolgáló eljárási cselekményét, hogy nem nyilatkozik az űrlap elfogadásáról, benyújtásáról, akkor a 
rendszer figyelmezteti, hogy nem jelölte meg, hogy a nyilatkozat tartalmát elfogadja, a 
nyilatkozatot be kívánja nyújtani, ezért az eljárási cselekmény részeként ezen nyilatkozatok nem 
kerülnek benyújtásra, amely az ajánlat/jelentkezés érvénytelenségét is eredményezheti. Az eljárási 
cselekmény benyújtása a „Folytatja a benyújtást? Igen/Mégsem” válasz jelölésével folytatható, 
vagy szakítható meg. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, 
illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum 
benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan 
formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 
elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – 
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el 
hitelesítéssel. 

 
Azon nyilatkozatok esetén amelyeket csatolással kell feltölteni az EKR-be, az ajánlatban lévő, 
minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy más szervezet által készített – rá vonatkozó 
dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre 
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től 
írásos felhatalmazást kaptak.  
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Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – tartalmat érintő módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is alá 
kell írnia.  

 
Az ajánlattevőnek a kért információra vonatkozóan a nyilatkozatait cégszerűen aláírva, illetve az 
EKR által biztosított módon az ajánlat részeként kell benyújtania.  
 
Az Iratmintákat ki kell tölteni, szükség esetén pótlapokat is lehet mellékelni. Az Iratminták szerinti 
nyilatkozatok aláírója felelős azért, hogy az összes állítás a valóságnak megfelel. 

 
Az ajánlatban a kiadott iratminták az ajánlattételi felhívásnak, dokumentációnak és 
jogszabályoknak megfelelően módosíthatóak, kiegészíthetőek. A nyilatkozatminták esetleges 
hiánya nem mentesíti ajánlattevőt az ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok teljes 
körű benyújtásának kötelessége és felelőssége alól. 
 
II.3.5. A Vállalkozói díj (nettó, Ft) megajánlása 
 
A megajánlást a felolvasólapon kérjük megadni az EKR-ben, az elektronikus űrlap kitöltésével. 
 
A kiadott részletes árazatlan költségvetés beárazásaként az árajánlatban soronként megajánlott nettó 
egységárakat fel kell szorozni az adott sorban szereplő mennyiséggel, és az így kapott soronkénti 
árakat össze kell adni és ezen összeadott árat kell szerepeltetni a felolvasólapon. 
 
A tételekhez tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül magyar forintban kell 
megadni.  
 
Ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározottak szerint a teljesítéséhez szükséges mindennemű 
feladatra teljes körű, az előírt minőségi követelményeknek (jogszabályi / megrendelői /szabványok 
szerinti) megfelelő ajánlatot és ennek megfelelő ajánlati árat kell adniuk. 
 
Az árazatlan költségvetés tételeihez megadott egységárnak tartalmaznia kell a műszaki specifikáció 
szerint előírt minőségben és időben történő teljesítéshez szükséges ráfordítás összegét és minden 
egyéb járulékos költséget (anyagdíjat, munkadíjat, kiszállási díjat (adott esetben), biztosítási díjat, 
stb.), továbbá minden vámot, egyéb illetéket, amiket a vállalkozónak a szerződés alapján kell 
fizetnie. 
 
Az Ajánlattevő a beruházás megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlattételi 
dokumentáció nem volt teljes, vagy a tervekben hibákat észlelt. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell 
minden olyan munka elvégzését is, melyet a költségvetés nem tartalmaz, azonban a műszaki tervek 
alapján azok elvégzésével a helyszín ajánlattétel előtti bejárása és a közbeszerzési dokumentumok 
alapján a vállalkozónak számolnia kellett. Amennyiben az ajánlattételi dokumentáció nem 
értelmezhető egyértelműen az Ajánlattevő kötelezettsége az ellentmondásokat feloldani (a 
kiegészítő tájékoztatás útján, vagy egyéb módon), a feladatot pontosítani. 
 
Az egységárakat az ajánlattevőnek az ajánlattétel időpontjában érvényes árszintet alapul véve, de a 
megadott határidők figyelembe vételével prognosztizált értéken szükséges megadni, a minimális 
építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről szóló 17/2020. (VI. 12.) ITM rendeletnek is 
megfelelően. 
 
Az ajánlattevő csatolja az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést szerkeszthető 
(excel) formában. 
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II.3.6.  
 
A 2. sz. részszempont szerinti megajánlások: 
 
1-3. rész:  
„A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata általános építmények építésére, 
átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére irányuló munkák 
helyszíni irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)” 
 
A 3. sz. részszempont szerinti megajánlások: 
 
1-2. rész:  
„A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata épületgépészeti és/vagy 
építményvillamossági munkák helyszíni irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)” 
 
3. rész:  
„A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata építményvillamossági munkák 
helyszíni irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)” 
 
A 2-3. sz. értékelési részszempontok alkalmazásának indokolása:  
 
Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy az építési beruházás 
megvalósítása során érvényre jusson a minőségi munkavégzés. Ajánlatkérő értéknek, a 

minőség irányába tett vállalásnak tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakember bevonását a teljesítésbe, mellyel az elvégezni kívánt munkák szakmai 
minősége, szakmai színvonala emelhető. 
 
Ajánlatkérő álláspontja szerint a teljesítésben részt vevő szakember műszaki átadás-átvétellel 
befejezett általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, 
korszerűsítésére irányuló munkák helyszíni irányításában szerzett korábbi szakmai tapasztalata, 
illetve  

 az 1-2. rész vonatkozásában a teljesítésben résztvevő szakember műszaki átadás-
átvétellel befejezett épületgépészeti és/vagy építményvillamossági munkák helyszíni 
irányításában szerzett korábbi szakmai tapasztalata  

 a 3. rész vonatkozásában a teljesítésben résztvevő szakember műszaki átadás-átvétellel 
befejezett építményvillamossági munkák helyszíni irányításában szerzett korábbi 
szakmai tapasztalata  

 
egyaránt hozzá tud járulni az építési beruházás tárgyát képező magasépítési beruházás szakszerűbb 
és az előírtaknak megfelelő kivitelezéséhez. Ajánlatkérő ezen indokok miatt látta célszerűnek, a 2. 
és a 3. értékelési részszempontként előírt teljesítésben résztvevő szakember(ek) fent ismertetett 
korábban szerzett szakmai tapasztalata értékelését.  
 
Az Európai Bizottság által közzétett iratokban az alábbiak szerepelnek forrás: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/HU.pdf; 13. oldal: 
A közbeszerzési irányelvek (az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014. március 28-án közzétett és 
a tagállamok által 24 hónapon belül átültetendő) reformjában (a 2014/24/EU irányelv 67. cikkében) 
kifejezetten szerepel, hogy szerződés-odaítélési kritérium lehet a szerződés teljesítésére kijelölt 
személyi állomány szervezete, képzettsége és tapasztalata (amennyiben a kijelölt személyzet 
minősége jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének színvonalára). Az olyan összetett 
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szerződéseknél, mint az útépítési szerződések, rendszerint számítani lehet arra, hogy a 
projektvezetők, a tervezőcsapat, a szaktanácsadók és a vállalkozók szaktudásának színvonala 
jelentősen befolyásolhatja a beruházás megvalósítását. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
szolgáltatónak, illetve a vállalkozónak vagy a vállalkozás vezetőinek iskolai végzettsége és 
szakképzettsége a közbeszerzési eljárás során kizárólag egyszer értékelhető: vagy a kiválasztási 
szakaszban vagy pedig odaítélési kritériumként (a 2014/24/EU irányelv XII. melléklete II. részének 
(f) bekezdése). 
 
Az Ajánlatkérő a 2. és 3. sz. értékelési szemponthoz rendelt súlyszám meghatározása során 
figyelemmel volt továbbá a Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontjára, mely alapján a meghatározott 
súlyszám arányban áll az értékelési szempont tényleges jelentőségével, különös tekintettel arra, 
hogy a kivitelezés során elsődlegesen magasépítési munkálatok kerülnek megvalósításra, melyek 
során minőségi többletet biztosít olyan szakemberek részvétele a teljesítésben, akik hasonló 
beruházásokban korábbi tapasztalatot szereztek. A 2. és a 3. sz. értékelési szempontra megajánlott 
szakember kötelezően bevonásra kerülnek a beruházás megvalósításába, erre tekintettel minél 
nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkeznek műszaki átadás-átvétellel befejezett általános 
építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére 
irányuló munkák helyszíni irányításában, illetve  

 az 1-2. rész vonatkozásában műszaki átadás-átvétellel befejezett épületgépészeti és/vagy 
építményvillamossági munkák helyszíni irányításában  

 a 3. rész vonatkozásában műszaki átadás-átvétellel befejezett építményvillamossági 
munkák helyszíni irányításában, 

annál nagyobb arányban tudnak hozzájárulni a kivitelezés minőségi megvalósulásához. 
 
Az Ajánlatkérő álláspontja szerint műszaki átadás-átvétellel befejezett általános építmények 
építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére irányuló munkák 
helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalattal, illetve  

 az 1-2. rész vonatkozásában műszaki átadás-átvétellel befejezett épületgépészeti és/vagy 
építményvillamossági munkák helyszíni irányításában szerzett  

 a 3. rész vonatkozásában műszaki átadás-átvétellel befejezett építményvillamossági 
munkák helyszíni irányításában szerzett  

szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek ismerik azokat a megoldásokat, anyaghasználati 
módokat, amik adott esetben egy kivitelezés során előfordulhatnak, korábban saját szakterületükön 
szerzett gyakorlati tapasztalatuk alapján kész megoldásokkal rendelkeznek az esetlegesen a 
szakterületükön felmerülő problémák kezelésére. Minél több tapasztalattal rendelkezik a szerződés 
teljesítésében résztvevő szakember a beszerzés tárgyát képező építési munkákkal kapcsolatban, 
annál megbízhatóbb szakvéleményt képes adni a fenti kérdésekben. Ebben az esetben biztosítható a 
minőségi megvalósítás és elkerülhetők az esetleges visszabontások, építési hatóság által kiszabott 
bírságok. A megadott súlyszám emellett arányban áll azzal, hogy a szakembereknek a megvalósítás 
során hányszor kell a helyszínen személyesen megjelennie, a kivitelezés során betöltött 
szerepükkel, és az azzal járó felelősségükkel. A fentiek alapján az értékelési szempontokra 
bemutatott szakemberek rendszeres helyszíni jelenléte biztosítja a kivitelezés koordinált és 
magasabb minőségben történő megvalósulását. 
 
A 2. és 3. sz. értékelési részszempontról részletesen:  
 
A 2. és 3. sz. részszempont tekintetében a szakember(ek) értékelt szakmai gyakorlatának releváns 
tényezőit kéri ajánlatkérő feltűntetni a felolvasólapon. Az így számszerűsített szakmai tapasztalatot 
az ajánlatkérő által kiadott, kötelező iratminta(k) kitöltésével kell alátámasztani.  
 
1-3. rész:  
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A 2. sz. értékelési részszempontra tett megajánlás körében ajánlatkérő a szakembernek a 
műszaki átadás-átvétellel befejezett általános építmények építésére ÉS/VAGY átalakítására, 
ÉS/VAGY bővítésére, ÉS/VAGY felújítására, ÉS/VAGY helyreállítására, ÉS/VAGY 
korszerűsítésére irányuló munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalatát 
értékeli. 
 
1-2. rész:  
 
A 3. sz. értékelési részszempontra tett megajánlás körében ajánlatkérő a szakembernek a 
műszaki átadás-átvétellel befejezett épületgépészeti ÉS/VAGY építményvillamossági munkák 
helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalatát értékeli. 
 
3. rész:  
 
A 3. sz. értékelési részszempontra tett megajánlás körében ajánlatkérő a szakembernek a 
műszaki átadás-átvétellel befejezett építményvillamossági munkák helyszíni irányításában 
szerzett szakmai tapasztalatát értékeli. 
 
A 2. és a 3. sz. értékelési részszempontra tett megajánlást ajánlatkérő a következőképpen ellenőrzi: 

 
Amennyiben ajánlattevő a 2. és/vagy a 3. sz. értékelési részszempontra megajánlást tesz, 
ajánlatában be kell nyújtania a teljesítésbe bevont szakember szakmai önéletrajzát. A 
részszempontra tett megajánlást ajánlatkérő az értékelési szempontra megjelölt szakember szakmai 
önéletrajzából ellenőrzi. Erre tekintettel a szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy a 
jelen részszempont szempontjából releváns – a felolvasólapon feltüntetett hónapszámú – szakmai 
tapasztalat is megállapítható, ellenőrizhető legyen. 

 
A szakember szakmai önéletrajzában a 2. és a 3. értékelési részszempont alátámasztására bemutatott 
szakmai tapasztalatok időtartamát év/hó-tól év/hó-ig kell megadni. A szakmai tapasztalat 
időtartama év/hó-tól év/hó-ig történő bemutatása során az időtartamok számítása a következő 
szerint történik: pl. 2012.01.-2012.02. feltüntetése esetén két hónap szakmai gyakorlat vehető 
figyelembe. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelés és bírálata során az időben párhuzamos szakmai 
tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. 
 
A felolvasólapon a 2. és/vagy a 3. sz. értékelési részszempont vonatkozásában tett nulla hónap 
megajánlást az Ajánlatkérő főszabály szerint úgy értelmezi, hogy az Ajánlattevő a 2. és/vagy 
3. sz. értékelési részszempontra nem ajánl meg szakembert. Ebből következően a 2. és/vagy a 3. 
sz. értékelési részszempont vonatkozásában tett nulla hónap megajánlás esetén az ajánlatban a 
szakembert nem kell megnevezni és nem kell az ajánlathoz csatolni a 2. és/vagy 3. sz. 
értékelési részszempontra tett megajánlást alátámasztó iratokat (1-4. sz. iratminta). A 
felolvasólapot ebben az esetben is kötelező kitölteni. Ebben az esetben Ajánlatkérő nem rendel el 
hiánypótlást a 2. és/vagy 3. sz. értékelési részszempontra tett megajánlást alátámasztó iratok 
tekintetében.  
 
Amennyiben az Ajánlattevő a felolvasólapon a 2. és/vagy a 3. sz. értékelési részszempont 
vonatkozásában 0 hónap megajánlást tesz és az ajánlatában megnevezi a 2. és/vagy a 3. sz. 
értékelési részszempont vonatkozásában megajánlott szakembert, illetve becsatolja a 2. és/vagy 3. 
sz. értékelési részszempontra tett megajánlást alátámasztó iratokat (1-4. sz. iratminta), úgy az 
Ajánlatkérő úgy értelmezi, hogy az Ajánlattevő a 2. és/vagy 3. sz. értékelési részszempontra a 
megnevezett szakembert ajánlotta meg 0 hónap tapasztalattal. Ez azt jelenti, hogy az Ajánlattevő 
köteles az adott szakembert a szerződés rendelkezései szerint bevonni a teljesítésbe.  
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Nulla hónap megajánlása a fenti esetek egyikében sem eredményezi az ajánlat 
érvénytelenségét, nulla hónap megajánlása esetén Ajánlatkérő a 2. és/vagy 3. sz. értékelési 
részszempont tekintetében nulla pontot ad.  
 
Ajánlatkérő az értékelés során az egész számú hónapokban tett megajánlásokat értékeli. 
Ajánlattevők ezért megajánlásukat egész hónapokban kötelesek megadni.   
 
A bemutatott szakember(ek)nek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szerződés 
teljesítéséhez. 

 
Ajánlattevő maximum 1 szakembert mutathat be az adott értékelési szemponthoz. 
(Amennyiben az ajánlattő az ajánlatban több fő szakembert mutat be a 2. sz. vagy a 3. sz. értékelési 
szemponthoz, ajánlatában meg kell jelölnie, hogy az ajánlatkérő melyik szakembert (1 fő!) 
vegye  figyelembe.) 
 
A 2. és a 3. sz. értékelési részszempontra bemutatott szakemberek között megengedett az 
átfedés.  
 
Az értékelés keretében bemutatott szakember vonatkozásában ajánlatkérő felhívja az 
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő a szakemberekre 
vonatkozó értékelési szempontok kapcsán különösen is felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy 
ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján abban az esetben is köteles érvénytelenné 
nyilvánítani az ajánlatot, amennyiben az ajánlattevő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti 
legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban 
ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani. 
 
II.3.7.  
 
A 4. sz. részszempont szerinti megajánlások: 
 
1-2. rész:  
 
A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás 
időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 
 
3. rész:  
 
A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás 
időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 
 
A 4. sz. értékelési részszempont alkalmazásának indokolása:  
 
Ajánlatkérő szükségesnek ítéli a jótállás mértékének értékelését. A jótállás időtartama elfogadható 
értékelési szempontként, tekintettel arra, hogy az a teljesítés minőségével szoros összefüggésben 
van. E körben Ajánlatkérő hivatkozik a Közbeszerzési Döntőbizottság D. 582/8/2017. számú 
határozatára, amelyben a Döntőbizottság a következőket állapította meg: 

Az Európai Parlament és Tanács 2014/24/EU irányelve nem tartalmaz teljes felsorolást a legjobb 
ár-minőség aránnyal összefüggésben, továbbá a Kbt. és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
„szintén nem tartalmaznak teljes felsorolást, a Korm. rendelet a minőség alapú kiválasztás 
szempontjai tekintetében példálózó felsorolást ad.” Ezért az Ajánlatkérő jogértelmezése alapján a 
többletjótállás alkalmazható minőségi értékelési szempontként a közbeszerzési eljárásokban. 
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Emellett a Döntőbizottság álláspontja szerint a „hosszabb időtartamú jótállás vállalása nagyobb 
előnyt jelent az ajánlatkérő számára, továbbá […] a közpénzek hatékony felhasználása 
követelményének a jótállási idő értékelése megfelel.” 

A Döntőbizottság egyetértett azzal, hogy ha az ajánlattevők az alap jótállási időn túli vállalást 
tesznek, akkor magasabb minőségű anyagokat használnak fel, tehát összefüggés van a minőség és a 
jótállás között. 

Ajánlatkérő álláspontja szerint ennek megállapítása azért is releváns, mivel a tárgyi eljárás Európai 
Uniós forrásból kerül megvalósításra, ebből eredően kiemelkedően fontos Ajánlatkérő számára, 
hogy garantálva legyen a kifogástalan minőségű munkavégzés, így megvalósítva a támogatási 
forrás eredményes és hatékony felhasználását. 

A Döntőbizottság szerint a tárgyi jogorvoslati eljárásban alappal hivatkoztak arra, hogy „jótállás 
időtartamára a gazdasági szereplőknek céltartalékot kell képezniük, ezen felül a jótállás teljes 
időtartamára kért hibás teljesítési biztosíték szintén többlet anyagi terhet jelent a nyertes 
ajánlattevő számára, az ajánlatkérő pedig ugyanakkor mentesül ezen munkák saját költsége terhére 
történő elvégzése alól.” 

Ajánlatkérő álláspontja szerint is a jótállás időtartamára a gazdasági szereplőknek általában 
céltartalékot kell képezniük, amelyből esetlegesen finanszírozniuk kell a jótállás körében felmerülő 
garanciális munkák költségeit. Ezen költségeket az ajánlattevők abban az esetben vállalják, ha olyan 
magas minőségben teljesítenek, amely mellett megalapozottan bíznak abban, hogy hosszabb 
jótállási idő vállalása esetén sem merülnek fel azon javítási munkák és költségek, amelyek 
tekintetében a céltartalék biztosításra került. 

A Döntőbizottság szerint a tárgyi jogorvoslati eljárásban jótállás időtartamának egyetlen minőségi 
értékelési szempontként, azaz 30-as súlyszámmal  történő meghatározásával az ajánlatkérő nem 
sértette meg a Kbt. 2. § (3) bekezdésében meghatározott alapelvi rendelkezést, így a (7) bekezdést 
sem, ezért a Döntőbizottság jogsértés hiányát állapította meg. 

Ajánlatkérő szerint a többletjótállás vállalása a szolgáltatás magasabb minőségét, valamint a 
termékélettartam növekedést jelenti.  Mindezek az Ajánlatkérő/ számára a fenntartási 
időszakot nézve kedvező hatással vannak. Ajánlatkérő ezen indokok miatt látta célszerűnek, a 
4. értékelési részszempontként előírt többletjótállás előírását.  
Az Ajánlatkérő a 4. sz. értékelési szemponthoz rendelt súlyszám meghatározása során figyelemmel 
volt a Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontjára, mely alapján a meghatározott súlyszám arányban áll az 
értékelési szempont tényleges- fentiekben levezetett - jelentőségével. 
 
A 4. sz. értékelési részszempontról részletesen: 
 
Ajánlatkérő az értékelés során az egész számú hónapokban tett megajánlásokat értékeli. 
Ajánlattevők ezért megajánlásukat egész hónapokban kötelesek megadni.   
 
II.3.8. Egyenértékűség: 
Ha a jelen közbeszerzési eljárás bármely dokumentumában közölt leírások bármelyike 
meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, 
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak 
valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés 
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Erre való tekintettel az 
ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, műszaki mellékletben, költségvetésben, vagy az eljárás 
során keletkezett bármely más dokumentumban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, 
és minőségileg teljes mértékben egyenértékű; a leírásban hivatkozott termékkel 
felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében, 
alkalmazhatóságában és tartósságában teljesen azonos, más gyártású termék szállítását és/vagy 
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felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében 
előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre. 
 
Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az 
egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő 
eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. 
 
A tervek adott tárgyra, dologra, anyagra, berendezésre stb. való hivatkozása csak a tárgy egyértelmű 
meghatározására szolgál, azonos műszaki értékű berendezés, gép, anyag stb. megajánlása nem 
számít alternatív ajánlatadásnak. A Dokumentációban az esetleges nem egyértelmű, vagy egymástól 
eltérő műszaki meghatározásnál ajánlatkérő mindig a magasabb műszaki tartalmat kéri figyelembe 
venni, megépíteni és költségét meghatározni az ajánlat készítésénél. 
 
II.4. Az ajánlatok benyújtása, elkésett ajánlat 
 
Ajánlattevők az ajánlat benyújtása során legyenek figyelemmel a Kbt. 66. § (1)-(2) bekezdésében, 
valamint a Kbt. 68. §-ában foglaltakra. 
 
Az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR annak benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell 
ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. 
 
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az 
EKR használatával, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos útmutatás, magyarázat, 
tájékoztatás, segítségnyújtás nem áll módjában, az érdeklődő 
gazdasági szereplők az ezzel kapcsolatos kérdéseiket, bejelentéseiket, az EKR-t üzemeltető 
NEKSZT Kft. (1066 Budapest, Mozsár utca 16.) alábbi elérhetőségein tehetik fel, jelenthetik 
be: 
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-465-8899 (munkanapokon: 8:00-16:00) 
Ügyfélszolgálat e-mail cím: helpdesk@nekszt.hu 
Hibajelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/ 
 
További segítséget nyújthat az ajánlattevők számára készült felhasználói kézikönyv is, mely az 
EKR-be történő bejelentkezést követően a főoldal támogatások menüpontja alól érhető el. 
 
Ajánlatkérő az EKR használatával, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatosan kért kiegészítő 
tájékoztatásokat a fentiek alapján fogja megválaszolni, azaz Ajánlatkérő NEM AD semmiféle 
iránymutatást, támogatást az EKR rendszer használatát illetően, tekintettel arra, hogy az 
Ajánlatkérő egyrészt ugyanolyan felhasználója csak az EKR rendszernek, mint a gazdasági 
szereplők, másrészt az ajánlatkérői felületen nem elérhetők az ajánlattevői felület funkciói. 
 
Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul 
automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az 
automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. 
 
Az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlat esetén ajánlatkérő a 68. § (6) bekezdése szerint jár 
el. 
 
 
II.5. A részszempontok értékelésének módszere(i): 
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Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont] értékelési szempont alapján 
választja ki a nyertes ajánlatot, az alábbi részszempontok és súlyszámok alapulvételével: 

 
1-2. rész:  

 
3. rész:  

 
Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: 0 - 100 pont 
 
A részszempontok értékelésének módszere(i): 
 
A(z) „1. Vállalkozói díj (nettó Ft)” részszempont esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás 
módszerét [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, 1. sz. melléklet A. 1. aa) pont; KÉ 2020. évi 60. szám; 
2020. március 25.] alkalmazza: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb 
tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 
pontszámokat. 

Értékelési részszempont Súlyszám 

1. Vállalkozói díj (nettó Ft) 70 

2. A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata  
általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, 
felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére irányuló 
munkák helyszíni irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 
24 hónap) 

10 

3. A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata 
épületgépészeti és/vagy építményvillamossági munkák 
helyszíni irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 24 
hónap) 

10 

4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 36 hónap 
jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, 
min. 0 hónap, max. 12 hónap) 

10 

Értékelési részszempont Súlyszám 

1. Vállalkozói díj (nettó Ft) 70 

2. A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata  
általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, 
felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére irányuló 
munkák helyszíni irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 
24 hónap) 

10 

3. A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata 
építményvillamossági munkák helyszíni irányításában 
(hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 

10 

4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 12 hónap 
jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, 
min. 0 hónap, max. 12 hónap) 

10 
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A pontozás két tizedesjegy pontossággal (két tizedesjegyre való kerekítéssel) történik. 
 
A pontozás képlete: P= (Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin 
 
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 
P max: A pontskála felső határa. 
P min: A pontskála alsó határa. 
Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A „2.) A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata általános építmények 
építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére irányuló 
munkák helyszíni irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)” részszempont esetén 
ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, 1. sz. melléklet A 
1. ab) pont; KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.] alkalmazza: a legmagasabb érték a 
legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) 
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan 
számolja ki a pontszámokat. Nulla hónap megajánlása esetén Ajánlatkérő nulla pontot ad. 
 
A Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő 24 hónapban rögzíti a jelen részszempontra vonatkozó 
megajánlás legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az 
értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot adja. 
 
Ugyancsak a Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy a jelen részszempontra vonatkozó 
megajánlás 0 hónapnál kedvezőtlenebb nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő 0 hónapnál 
kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. 
 
Nulla hónap megajánlása: Lásd II.3.6. pontban  
 
Amennyiben Ajánlattevő jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlása meghaladja a 
fentiekben meghatározott legkedvezőbb szintet (24 hónap), úgy Ajánlatkérő a pontszámok 
kiosztásánál a maximális értékkel (100 pont) számol, tehát Alegjobb= 24, azaz Ajánlatkérő a 
maximális értéket veszi vetítési alapul az arányosítás során. 
 
A pontozás két tizedesjegy pontossággal (két tizedesjegyre való kerekítéssel) történik. 
 
A pontozás képlete: P= (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
 
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 
P max: A pontskála felső határa. 
P min: A pontskála alsó határa. 
Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
1-2. rész:  
 
A „3.) A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata épületgépészeti és/vagy 
építményvillamossági munkák helyszíni irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)” 
részszempont esetén ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét [A Közbeszerzési Hatóság 
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útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról, 1. sz. melléklet A 1. ab) pont; KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.] 
alkalmazza: a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. Nulla hónap megajánlása 
esetén Ajánlatkérő nulla pontot ad. 
 
3. rész:  
 
A „3.) A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata építményvillamossági 
munkák helyszíni irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)” részszempont esetén 
ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, 1. sz. melléklet A 
1. ab) pont; KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.] alkalmazza: a legmagasabb érték a 
legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) 
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan 
számolja ki a pontszámokat. Nulla hónap megajánlása esetén Ajánlatkérő nulla pontot ad. 
 
1-3. rész vonatkozásában is:  
 
A Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő 24 hónapban rögzíti a jelen részszempontra vonatkozó 
megajánlás legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az 
értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot adja. 
 
Ugyancsak a Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy a jelen részszempontra vonatkozó 
megajánlás 0 hónapnál kedvezőtlenebb nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő 0 hónapnál 
kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. 
 
Nulla hónap megajánlása: Lásd II.3.6. pontban  
 
Amennyiben Ajánlattevő jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlása meghaladja a 
fentiekben meghatározott legkedvezőbb szintet (24 hónap), úgy Ajánlatkérő a pontszámok 
kiosztásánál a maximális értékkel (100 pont) számol, tehát Alegjobb= 24, azaz Ajánlatkérő a 
maximális értéket veszi vetítési alapul az arányosítás során. 
 
A pontozás két tizedesjegy pontossággal (két tizedesjegyre való kerekítéssel) történik. 
 
A pontozás képlete: P= (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
 
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 
P max: A pontskála felső határa. 
P min: A pontskála alsó határa. 
Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
1-2. rész:  
 
A „4.) A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felül vállalt 
többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap)” részszempont esetén 
ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, 1. sz. melléklet A 
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1. ab) pont; KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.] alkalmazza: a legmagasabb érték a 
legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) 
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan 
számolja ki a pontszámokat. Nulla hónap megajánlása esetén Ajánlatkérő nulla pontot ad.  
 
3.rész: 
A „4.) A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felül vállalt 
többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap)” részszempont esetén 
ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, 1. sz. melléklet A 
1. ab) pont; KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.] alkalmazza: a legmagasabb érték a 
legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) 
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan 
számolja ki a pontszámokat. Nulla hónap megajánlása esetén Ajánlatkérő nulla pontot ad.  
 
1-3. rész vonatkozásában is:  
 
A Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő 12 hónapban rögzíti a jelen részszempontra vonatkozó 
megajánlás legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az 
értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot adja. 
 
Ugyancsak a Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy a jelen részszempontra vonatkozó 
megajánlás 0 hónapnál kedvezőtlenebb nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő 0 hónapnál 
kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. 
 
Amennyiben Ajánlattevő jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlása meghaladja a 
fentiekben meghatározott legkedvezőbb szintet (12 hónap), úgy Ajánlatkérő a pontszámok 
kiosztásánál a maximális értékkel (100 pont) számol, tehát Alegjobb=12, azaz Ajánlatkérő a 
maximális értéket veszi vetítési alapul az arányosítás során. 
 
A pontozás két tizedesjegy pontossággal (két tizedesjegyre való kerekítéssel) történik. 
 
A pontozás képlete: P= (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
 
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 
P max: A pontskála felső határa. 
P min: A pontskála alsó határa. 
Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Az egyes részszempontokra adott pontszámok súlyszámmal való szorzása és a szempontok szerinti 
súlyozott pontok összesítése adja az ajánlattevő összesített pontszámát. Az eljárás nyertese a 
legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő. 
 
II.7. A szerződés megkötése 
A Kbt. 131. § (1) és (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével – közös 
ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel – kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. 
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II.8. További információk 
 
1) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, 
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást [Kbt. 115. § (4) bek.]. 

 
2) Képviseleti jogosultság igazolása: Az ajánlatnak tartalmaznia kell egyszerű másolatban 

mindazon személyek hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány), vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által a 2006. évi V. törvény 9. § 
(1) bek. alapján a 9. § (3) bek. szerinti ügykörben ellenjegyzett aláírás-mintáját, akik az 
ajánlatban bármely dokumentumot aláírnak, feltéve, hogy ők az ajánlattevő (közös 
ajánlattevők)/alvállalkozó(k)/kapacitást nyújtó szervezet(ek) cégjegyzésére jogosultak. 
Meghatalmazás alapján aláíró esetén a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó – közokiratba, 
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazás csatolandó, és a 
meghatalmazásnak kifejezetten a jelen eljárásban való képviseletre kell vonatkoznia.  
Egyéni vállalkozónál az egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt 
nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát vagy az 
adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum 
egyszerű másolatának ajánlatában történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való 
jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített 
nyilatkozat). 
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 a 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. 
 
 

3) Hiánypótlás: A hiánypótlás lehetőségét ajánlatkérő az ajánlattevők számára a Kbt. 71. § 
szerint biztosítja. 

 
4) Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott 

határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
 
5) Irányadó jog: Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási 
rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre 
egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
6) Árfolyamok: Az ajánlattevő által külföldi pénznemben (nem magyar forintban) megadott 

adatok, értékek magyar forintra történő átszámításánál az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 
megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza. Amennyiben valamely devizát a Magyar 
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi 
bankja) által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon 
(középárfolyam) számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. Az ajánlatkérő 
általi átszámítás szükségessége esetén az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatban 
közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 
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7) Szerzői jog: Ajánlatkérő előírja, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, 
alkotásoknak az Ajánlatkérő tulajdonába kell kerülniük, és a teljesítés során keletkező, a 
szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan 
idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot 
szerez az alkotás (terv) átdolgozására. 

 
8) Nyilatkozat alvállalkozókról: Ajánlatkérő nem kéri az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. a) 

és b) pontja szerinti nyilatkozatát az alvállalkozókról. 
 

9) Nyilatkozat hulladék elszállításáról: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a teljesítés 
során keletkező hulladék - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására 
vonatkozóan.  

 
10) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 41. § (6) bek. alapján központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére 
olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen 
visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja tartalmazza. Fentiekre 
tekintettel az ajánlatkérő előírja, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősüljön. Erre figyelemmel a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés tervezett 
időpontjáig nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e. Amennyiben a nyertes 
ajánlattevő nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. 
pontja szerinti átlátható szervezetnek, akkor ez olyan, az írásbeli összegezés megküldését 
követően felmerülő, az ajánlatkérő által előre nem látható lényeges körülménynek minősül, 
amelyre tekintettel az ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné válik és így az 
ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bek. alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. 
Nyertes ajánlattevő(k) e tárgyban tett nyilatkozata a kötendő kivitelezési szerződés melléklete. 

 
11) Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére 

tekintettel előírja szakmai ajánlat benyújtását, amelynek az árazott költségvetés képezi a 
részeit.  

 
12) Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazása: Ajánlatkérő 

a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a 
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 

 
13) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Stumpf Gábor, levelezési cím: 1053 

Budapest, Ferenciek tere 2., II. em., 13. ajtó, e-mail cím: anpast@anpast.hu, lajstromszám: 
00063. 
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AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ  
 

II. kötet 
 
 

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

 
amely létrejött egyrészről a 
név:     Magyarpolány Község Önkormányzata 
 címe:     8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6. 
statisztikai számjel:   15429829-8411-321-19  
adószám:   15429829-2-19  
Törzskönyvi azonosító szám: 429827  
Telefon: …………………………….. 
Fax: …………………………………. 
E-mail: ………………………………. 
képviseli  Grőber József polgármester 
Képviselő címe: ………………………………………………... 
Képviselő elérhetőségei:  
Telefon: …………………………….. 
Fax: …………………………………. 
E-mail: ………………………………. 
Elektronikus napló használatához szükséges naplóügyfél-jel (NÜJ): 
……………………………… 
 
másrészről  
 
név:     Habitus Mentálhigiénés Alapítvány 
 címe:     8449 Magyarpolány, Petőfi utca 40. 
statisztikai számjel:   18922747-9499-569-19 
adószám:   18922747-1-19 
Nyilvántartási szám:   19-01-0000804 
Telefon: …………………………….. 
Fax: …………………………………. 
E-mail: ………………………………. 
képviseli  Dr. Tessely Karolina elnök 
Képviselő címe: ………………………………………………... 
Képviselő elérhetőségei:  
Telefon: …………………………….. 
Fax: …………………………………. 
E-mail: ………………………………. 
Elektronikus napló használatához szükséges naplóügyfél-jel (NÜJ): 
……………………………… 
 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészről a 
………………………………………………………….. 
Székhelye: ………………………………………. 
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Adószáma: ………………………………………. 
Pénzforgalmi számlaszáma: ………………………………. 
Telefon: …………………………….. 
Fax: …………………………………. 
E-mail: ………………………………. 
cégjegyzékszáma: …………………... 
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: ………………….. 
Elektronikus napló használatához szükséges naplóügyfél-jel (NÜJ): ………………….. 
Képviselő neve: ………………………………………………... 
Képviselő címe: ………………………………………………... 
Képviselő elérhetőségei:  
Telefon: …………………………….. 
Fax: …………………………………. 
E-mail: ………………………………. 
mint Vállalkozó kivitelező(k) (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
– együttesen Felek – között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel: 
 

 
ELŐZMÉNYEK 

 
1. 1. rész: Magyarpolány Község Önkormányzata és a Habitus Mentálhigiénés 
Alapítvány alkotta Konzorcium támogatási kérelmet nyújtott be a „Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati 
felhívásra.  
A támogatási kérelem címe: Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása 

Magyarpolányban 
A támogatási kérelem azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006  
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási szerződés megkötésre került. 
 
Magyarpolány Község Önkormányzata továbbá támogatási kérelmet nyújtott be az 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 kódszámú 
pályázati felhívásra.  
A támogatási kérelem címe: Épületenergetikai beruházás Magyarpolány 

településen 
A támogatási kérelem azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032  
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási szerződés megkötésre került. 
 
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a alapján a Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárást folytatott le „Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés 2” 
tárgyban. Az eljárást megindító felhívás gazdasági szereplők részére történő megküldésének 
napja: 2021. ….) A közbeszerzési eljárás (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) 1. részének 
nyertese a Vállalkozó lett.  
 
2. rész: Magyarpolány Község Önkormányzata és a Habitus Mentálhigiénés Alapítvány 
alkotta Konzorcium támogatási kérelmet nyújtott be a „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásra.  
A támogatási kérelem címe: Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása 

Magyarpolányban 
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A támogatási kérelem azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006  
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási szerződés megkötésre került. 
 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a alapján a Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárást folytatott le „Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés 2” 
tárgyban. Az eljárást megindító felhívás gazdasági szereplők részére történő megküldésének 
napja: 2021. ….) A közbeszerzési eljárás (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) 2. részének 
nyertese a Vállalkozó lett.  
 
3. rész: Magyarpolány Község Önkormányzata és a Habitus Mentálhigiénés Alapítvány 
alkotta Konzorcium támogatási kérelmet nyújtott be a „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásra.  
A támogatási kérelem címe: Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása 

Magyarpolányban 
A támogatási kérelem azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006  
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási szerződés megkötésre került. 
 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a alapján a Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárást folytatott le „Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés 2” 
tárgyban. Az eljárást megindító felhívás gazdasági szereplők részére történő megküldésének 
napja: 2021. ….) A közbeszerzési eljárás (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) 3. részének 
nyertese a Vállalkozó lett.  
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárás alább felsorolt dokumentumai a 
jelen szerződés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem kerülnek a 
szerződéshez csatolásra. 
A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum 
rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit): 
- felek által aláírt Vállalkozási Szerződés, 
- a közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott kiegészítő tájékoztatások, és mellékleteik 

(adott esetben), 
- ajánlatkérési dokumentáció I. kötet (Útmutató), II. kötet (Szerződéstervezet), és a Műszaki 

leírás, dokumentáció, és esetleges módosításai, 
- Vállalkozó ajánlata, 
- felelősségbiztosítás. 
 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja a „Magyarpolány turisztika, energetika – 
kivitelezés 2” tárgyú közbeszerzési eljárás …. részének (rész elnevezése ….) kivitelezési 
munkáinak elvégzését a vonatkozó magyar szabványoknak és jogszabályoknak, előírásoknak, 
valamint a jelen szerződés mellékletét képező Megrendelő által biztosított műszaki 
dokumentáció és a Megrendelő által elfogadott vállalkozói ajánlatban foglalt feltételeknek 
megfelelően.  
 
2. Az építési munkaterület pontos körülírását a III.1.1 pont tartalmazza. Az építményre, 
építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) 
meghatározását a szerződés mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. 
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Vállalkozó a munkát hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a 
munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és 
hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, 
berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatokként 
Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és 
hibamentességet érti. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló 
dokumentumokat a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének 
köteles bemutatni és a műszaki átadás-átvételi eljárás során átadni. 
 
3. A Vállalkozó ajánlatának azon elemei, amelyek értékelésre kerültek [Kbt. 131. § (2) 
bekezdés: 
 
1-2. rész:  
 
Részszempont Vállalkozó megajánlása 

1. Vállalkozói díj (nettó Ft) … 
2. A teljesítésben résztvevő szakember szakmai 

tapasztalata  általános építmények építésére, 
átalakítására, bővítésére, felújítására, 
helyreállítására, korszerűsítésére irányuló munkák 
helyszíni irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 
24 hónap) 

… 

3. A teljesítésben résztvevő szakember szakmai 
tapasztalata épületgépészeti és/vagy 
építményvillamossági munkák helyszíni 
irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 

… 

4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 36 hónap 
jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama 
(hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 

… 

 
3. rész:  
 
Részszempont Vállalkozó megajánlása 

1. Vállalkozói díj (nettó Ft) … 
2. A teljesítésben résztvevő szakember szakmai 

tapasztalata  általános építmények építésére, 
átalakítására, bővítésére, felújítására, 
helyreállítására, korszerűsítésére irányuló munkák 
helyszíni irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 
24 hónap) 

… 

3. A teljesítésben résztvevő szakember szakmai 
tapasztalata építményvillamossági munkák 
helyszíni irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 
24 hónap) 

… 

4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 36 12 
hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás 
időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 

… 



5 

A Vállalkozó köteles a teljesítésbe bevonni az ajánlatában a 2. és 3.1 értékelési 
részszemponthoz megjelölt szakembert:  
 
2. értékelési részszemponthoz megjelölt szakember: 
Szakember neve: ………………………….. 
Szakember kamarai azonosítószáma2: ………………………….. 
 
3. értékelési részszemponthoz megjelölt szakember: 
Szakember neve: ………………………….. 
Szakember kamarai azonosítószáma3: ………………………….. 
 
A Vállalkozó - a Kbt. 138. § (4) bekezdésére tekintettel is - köteles a kivitelezés helyszínén és 
egész időtartama alatt – legkésőbb a szerződés teljesítésének kezdő időpontjától – a 2. és 3.4 
értékelési szempontokra tett megajánlás szerinti tapasztalattal rendelkező szakembert bevonni 
a teljesítésbe, tekintettel arra, hogy a jelen szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve 
az adott személyek igénybevétele a megelőző közbeszerzési eljárásban az ajánlatok 
értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.  
 
4. A jelen szerződés tárgyát képező munka oszthatatlan. 
 
5. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 7) pontja 
alapján szerződő hatóságnak minősül. 
 
6. Vállalkozóként feltüntetett felek, akik a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként 
tettek ajánlatot, ezen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak a jelen szerződés 
egyetemlegesen történő teljesítésére. (közös ajánlattétel esetén) Közös ajánlattétel hiányában 

ez a rendelkezés törlendő. 
 

II. A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE, A FIZETÉS RENDJE 
 
II. 1. A vállalkozói díj 
 
1. A Vállalkozót az I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítése 
esetén az alábbi egyösszegű átalánydíj (vállalkozói díj) illeti meg: 
 
……………………..,-Ft + ÁFA 
 
2. A vállalkozói díj a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁFA kulccsal 
számítandó, az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az 
irányadóak. 
 
1. rész:  
 
2.1. Zöld Élet Háza Bemutató Központ –kivitelezése (turisztika): 
 

                                                        
1 Nyertes ajánlattevő megajánlásának megfelelően véglegesítendő.  
2 Amennyiben rendelkezik a szakember kamarai azonosítószámmal. Egyéb esetben ez a rendelkezés törlendő.  
3 Amennyiben rendelkezik a szakember kamarai azonosítószámmal. Egyéb esetben ez a rendelkezés törlendő.  
4 Nyertes ajánlattevő megajánlásának megfelelően véglegesítendő. 
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Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződés tárgyát képező „Zöld Élet 
Háza Bemutató Központ –kivitelezése (turisztika)” beruházás engedélyköteles építési 
tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a 
"fordított ÁFA" szabályai szerint történik, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 142. §-a alapján, az ÁFÁ-t a Megrendelő fizeti meg. 
 
2.2. Zöld Élet Háza Bemutató Központ – energetika korszerűsítés (energetika):  
 
Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződés tárgyát képező „Zöld Élet 
Háza Bemutató Központ – energetika korszerűsítés (energetika)” beruházás nem 
engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási 
jogszabályoknak megfelelően általános szabályok szerint történik. 
 
2.3. Zöld Élet Háza Bemutató Központ – vízbekötés kaliberváltozása: 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződés tárgyát képező „Zöld Élet 
Háza Bemutató Központ – vízbekötés kaliberváltozása” beruházás engedélyköteles, ezért a 
számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a "fordított ÁFA" 
szabályai szerint történik, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. 
§-a alapján, az ÁFÁ-t a Megrendelő fizeti meg. 
 
2. rész 
 
2.1. 
Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont kivitelezése 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződés tárgyát képező „Szakrális 
Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont kivitelezése” beruházás engedélyköteles építési 
tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a 
"fordított ÁFA" szabályai szerint történik, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 142. §-a alapján, az ÁFÁ-t a Megrendelő fizeti meg. 
 
2.2. Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont – szennyvízbekötés: 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződés tárgyát képező „Szakrális 
Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont – szennyvízbekötés” beruházás engedélyköteles, 
ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a "fordított 
ÁFA" szabályai szerint történik, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 142. §-a alapján, az ÁFÁ-t a Megrendelő fizeti meg. 
 
3. rész 
 
2.1. Lélekzug Integrációs Térrel kapcsolatos építési munkák  
 
Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződés tárgyát képező „Lélekzug 
Integrációs Térrel kapcsolatos építési munkák” beruházás nem engedélyköteles építési 
tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően 
általános szabályok szerint történik. 
 
3. Szerződő Felek tartalékkeretet nem kötnek ki. 



7 

 
 
4. Megrendelő a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjára 
figyelemmel kijelenti, hogy a következők szerint rendelkezik a jelen szerződés szerinti 
építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével: 
 
1. rész:  
 
Magyarpolány Község Önkormányzata Megrendelő az ellenszolgáltatást az Európai 
Unió támogatásából biztosítja az alábbiak szerint:  
 
4.1. Zöld Élet Háza Bemutató Központ kivitelezése (turisztika): 
 
Magyarpolány Község Önkormányzata Megrendelő az ellenszolgáltatást az Európai Unió 
támogatásából (TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006) biztosítja a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szerinti 
utófinanszírozás keretében. A támogatási intenzitás mértéke: a projekt elszámolható 
költségének 100,000000%. 
 
4.2. Zöld Élet Háza Bemutató Központ – energetika korszerűsítés (energetika):  
 
Magyarpolány Község Önkormányzata Megrendelő az ellenszolgáltatást az Európai Unió 
támogatásából (TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032) biztosítja a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szerinti 
utófinanszírozás keretében. A támogatási intenzitás mértéke: a projekt elszámolható 
költségének 100,000000%. 
 
4.3. Zöld Élet Háza Bemutató Központ – ivóvízbekötés kaliberváltozása (turisztika): 
 
Magyarpolány Község Önkormányzata Megrendelő az ellenszolgáltatást az Európai Unió 
támogatásából (TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006) biztosítja a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szerinti 
utófinanszírozás keretében. A támogatási intenzitás mértéke: a projekt elszámolható 
költségének 100,000000%. 
 

A nem támogatott műszaki tartalom ellenértékét Magyarpolány Község Önkormányzata 
Megrendelő saját forrásból biztosíthatja.  
 

A támogatott műszaki tartalom támogatáson felül részének ellenértékét Magyarpolány Község 
Önkormányzata Megrendelő saját forrásból biztosíthatja a IX.1. pontban foglaltak szerint. 
 
2. rész:  
 
Magyarpolány Község Önkormányzata Megrendelő az ellenszolgáltatást az Európai 
Unió támogatásából biztosítja az alábbiak szerint:  
 
4.1. Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont kivitelezése (turisztika): 
 
Magyarpolány Község Önkormányzata Megrendelő az ellenszolgáltatást az Európai Unió 
támogatásából (TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006) biztosítja a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szerinti 
utófinanszírozás keretében. A támogatási intenzitás mértéke: a projekt elszámolható 
költségének 100,000000%. 
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4.2. Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont –szennyvízbekötés (turisztika): 
 
Magyarpolány Község Önkormányzata Megrendelő az ellenszolgáltatást az Európai Unió 
támogatásából (TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006) biztosítja a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szerinti 
utófinanszírozás keretében. A támogatási intenzitás mértéke: a projekt elszámolható 
költségének 100,000000%. 
 
A nem támogatott műszaki tartalom ellenértékét Magyarpolány Község Önkormányzata 
Megrendelő saját forrásból biztosíthatja.  
 

A támogatott műszaki tartalom támogatáson felül részének ellenértékét Magyarpolány Község 
Önkormányzata Megrendelő saját forrásból biztosíthatja a IX.1. pontban foglaltak szerint. 
 
3. rész:  
 
Habitus Mentálhigiénés Alapítvány Megrendelő az ellenszolgáltatást az Európai Unió 
támogatásából biztosítja az alábbiak szerint:  
 

4.1. Lélekzug Integrációs Térrel kapcsolatos építési munkák (turisztika): 
 
Habitus Mentálhigiénés Alapítvány Megrendelő az ellenszolgáltatást az Európai Unió 
támogatásából (TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006) biztosítja a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szerinti 
utófinanszírozás keretében. A támogatási intenzitás mértéke: a projekt elszámolható 
költségének 100,000000%. 
 

A nem támogatott műszaki tartalom ellenértékét a Habitus Mentálhigiénés Alapítvány 
Megrendelő saját forrásból biztosíthatja.  
 

A támogatott műszaki tartalom támogatáson felül részének ellenértékét a Habitus 
Mentálhigiénés Alapítvány Megrendelő saját forrásból biztosíthatja a IX.1. pontban foglaltak 
szerint. 
 
5. A vállalkozói díj kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás 
szabályai szerint történik. 
 
6. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban rögzített teljes műszaki tartalom 
megvalósítására vállal kötelezettséget. Vállalkozó megerősíti és kijelenti, hogy: 
a) figyelmesen megvizsgálta, szemügyre vette, áttanulmányozta és saját maga is átszámolta a 

Megrendelő által részére átadott projekt dokumentációkat a közbeszerzési ajánlattétel 
során; 

b) az ajánlattétel során maga is átszámolta a közbeszerzési dokumentáció részeként kapott 
árazatlan részletes költségvetésben szereplő anyagmennyiségeket, a számításokat helyesnek 
és pontosnak találta, így azokat elfogadja, és ekképpen tökéletesen tisztában van a projekt 
terjedelmével; 

c) a vállalkozói díjat annak tudatában fogadta el, hogy a szerződéskötéskor teljes mértékben 
ismerte a projekt terjedelmét, az előírt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az 
építési technológiákat, valamint minden egyéb olyan körülményt, ami a vállalkozói díjat 
befolyásolhatta; 

d) a Megrendelőtől kapott műszaki leírás és tervdokumentáció (ideértve az esetleges 
kiegészítő tájékoztatásokat, azok mellékleteit, az eljárást megindító felhívás 
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korrigendumait) tökéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre készültek és azok alapján az 
általa szolgáltatandó projekt dokumentációkat hiba és hiánymentesen el tudja készíteni; 

e) ezennel vállalja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Megrendelőtől kapott és általa 
készítendő „műszakit dokumentációval” kapcsolatos teljes szakmai felelősségét és 
kötelezettségét; 

f) kész és képes a szerződés előírásainak megfelelő módon elvégezni mindazt a munkát és 
szolgáltatást, amelyet a szerződés számára előír.  

 
7. A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak 
jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a 
vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de 
a szerződéskötést megelőzően nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben 
Vállalkozó a műszaki dokumentáció hibájára, hiányosságaira nem hivatkozhat, ilyen címen a 
Megrendelővel szemben követelést nem érvényesíthet. Nem hivatkozhat Vállalkozó arra sem, 
hogy valamely tétel az árazott költségvetésből kimaradt. 
 
8. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban megajánlott vállalkozói díjat a 
közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott közbeszerzési dokumentumok 
– így különösen az eljárást megindító felhívás, kiegészítő tájékoztatás(ok), a műszaki 
dokumentáció, az árazatlan költségvetési kiírás – és azok esetleges módosításai, valamint a 
kivitelezés helyszínének és az elvégzendő munka műszaki tartalmának teljes ismeretében 
határozta meg. Vállalkozó egyúttal a vállalkozói díj meghatározása során figyelemmel volt az 
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozó részeiben 
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, közvetlen költséget, fedezetet, 
anyagot, amely a hiba és hiánymentes megvalósításhoz szükséges. 
A vállalkozói díj ennek megfelelően tartalmazza különösen a munkákkal kapcsolatosan 
felmerülő minden közvetlen és közvetett díjat, költséget (ideértve az esetlegesen a szerződés 
teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is), adót, vámot, 
bérletet, illetéket, járulékot, az átadás-átvételi eljárás, a birtokbaadás, a kivitelezési 
munkákhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljárások költségét 
amennyiben azok szükségessé válnak, a teljesítés során esetlegesen szükségessé váló 
valamennyi hatósági és egyeztetések költségét, díját, a hibajavítás(ok) költségeit, a 
munkavégzéssel kapcsolatban szükségessé váló tájékoztató táblák kihelyezésének költségét, a 
szükséges vizsgálatok elvégzését, az esetleges rongálási károk helyreállítási költségeit, az 
összes anyagmozgatási, felvonulási és munkaterület őrzési költséget, a takarítás, az építési 
törmelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tárolásának, valamint elszállításának 
költségeit, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési 
költséget, a felvonulási költséget, vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek 
költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz 
szükséges minden munka megvalósítását, bármely más kiadást, mely a szerződésben szereplő 
műszaki tartalom teljes körű elvégzéséhez szükségeltetik, azaz a létesítmény „kulcsrakész” 
megvalósításának teljes díját. Vállalkozó köteles viselni a munkálatokhoz szükséges 
közművek költségeit. 
 
9. Vállalkozó a fenti vállalkozói díjon felül – a vonatkozó jogszabályban levő esetek, 
különösen a Kbt. 141. §-nak megfelelő szerződésmódosítás kivételével – semmilyen címen 
többletköltséget nem érvényesíthet. 
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10. Szerződő Felek rögzítik, hogy az ellenszolgáltatás kifizetésére az alábbi jogszabályok 
vonatkoznak: 
 

A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: 
Kbt. 135. § (1)-(2); 
Kbt. 135. § (5)- (8); 
272/2014. (XI. 5.) Kr. 
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor); 
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-B. § (alvállalkozó igénybevétele esetén); 
322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. § 

2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) (ha a beruházás nem engedélyköteles) 
2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bek. b) pont (ha a beruházás 
engedélyköteles) 
2011. évi CXCV. törvény.  
368/2011. (XII. 31.) Kr. 

 
11. Vállalkozó – a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapján - nem fizethet, illetve számolhat el 
a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) 

pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
 
12. Vállalkozó – a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja alapján – 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. 
 
13. Külföldi adóilletőségű Vállalkozó – a Kbt. 136.§ (2) bekezdés alapján – köteles a 
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól 
a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
II.2. Előleg 
 
1. Vállalkozó jogosult a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes 
ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésére.  
 
2. Az előleg igénylése esetén a Vállalkozó az igényelt előlegről előlegbekérőt, majd 
előlegszámlát állít ki. A Megrendelő az előleg teljes összegét legkésőbb az építési 
munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki, amennyiben Vállalkozó igényli a 
biztosított előleget. 
 
1.rész:  
A Zöld Élet Háza Bemutató Központ esetében Vállalkozó köteles az előlegbekérőben és az 
előlegszámlákban a vállalkozói díjat a turisztika projekt és az energetikai korszerűsítési 
projekt tekintetében arányosan megbontani, tekintettel arra, hogy azok a jelen szerződés II.2. 
pontja alapján más forrásból kerülnek finanszírozásra.  
 
3. Az előleg elszámolása a végszámlából történik, azzal, hogy amennyiben az előleg nem 
kerül visszafizetésre a felmondás esetén a felmondást megelőzően, vagy vis maior esetén az 
esemény bekövetkezését megelőzően, akkor az előleg teljes hátralevő része azonnal 
esedékessé válik és az aktuális számlából kell levonni.  
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II.3. Számlázás 
 
1-2.rész: 
1. Vállalkozó 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. 
3. rész:  
1. Vállalkozó 1 db számla benyújtására jogosult. 
 
1-2.rész: 
2. Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy a Vállalkozónak a teljesítés 
során négy számla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak 
szerint: 

 Az 1. részszámla a kivitelezési munka 25%-os készültségének teljesítésigazolását 
követően nyújtható be, melynek összege maximum a kivitelezésre vonatkozó nettó 
vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összeg. 

 A 2. részszámla a kivitelezési munka 50%-os készültségének teljesítésigazolását 
követően nyújtható be, melynek összege maximum a kivitelezésre vonatkozó nettó 
vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összeg. 

 A 3. részszámla a kivitelezési munka 75%-os készültségének teljesítésigazolását 
követően nyújtható be, melynek összege maximum a kivitelezésre vonatkozó nettó 
vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összeg. 

 A végszámla a kivitelezési munka 100%-os készültségének teljesítésigazolását követően 
nyújtható be, melynek összege maximum a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 
25%-ának megfelelő összeg. 
 

Megrendelő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) nem 
határoz meg részteljesítési határidőt.  
 
1.részben továbbá:  
A Zöld Élet Háza Bemutató Központ esetében Vállalkozó köteles a számlákban a vállalkozói 
díjat a turisztika projekt keretében ellátandó munkák és az energetikai korszerűsítési munkák 
tekintetében megbontani, tekintettel arra, hogy azok a jelen szerződés II.2. pontja alapján más 
forrásból kerülnek finanszírozásra.  
 
3.rész:  
2. Megrendelő részszámlázási lehetőséget nem biztosít. Vállalkozónak a teljesítés során egy 
számla benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbiak szerint: 

 Egy számla a kivitelezési munka 100%-os készültségének teljesítésigazolását követően 
nyújtható be, melynek összege maximum a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 
100%-ának megfelelő összeg. 

 
1-2. részben: 
3. A részszámlák kifizethetőségét a műszaki ellenőr igazolja. A Műszaki ellenőr a Munkák 
előrehaladását százalékos alapon követi, a Munkák aktuális állapotának a végleges (elérendő) 
állapothoz való viszonyításával, annak érdekében, hogy a Vállalkozó elszámolásainak 
kibocsátásához és jóváhagyásául megfelelő alapot biztosítson. A részszámlák összegét – a 
322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapján – a Megrendelő által teljesítés 
igazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, 
úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem 
haladhatja meg.  
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3.rész:  
3. A Műszaki ellenőr a Munkák előrehaladását százalékos alapon követi, a Munkák aktuális 
állapotának a végleges (elérendő) állapothoz való viszonyításával, annak érdekében, hogy a 
Vállalkozó elszámolásainak kibocsátásához és jóváhagyásául megfelelő alapot biztosítson.  
 
4. 1-2. részben: A végszámla 3. részben: A számla kifizethetőségét a műszaki ellenőr igazolja. 
A 1-2. részben: végszámla, 3. részben: számla kibocsátásának feltétele a sikeres, hiánypótlás 
mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a 
teljesítésigazolás kiadása. 
 
5. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy ha a szerződés és ennek teljesítése az 
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-ában foglaltak hatálya alá esik, a 
Vállalkozó az alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-ában foglaltak szerint köteles eljárni.  
 
6. A számlabenyújtás feltétele a számla kötelező mellékletét képező következő 
dokumentumok benyújtása a Megrendelőnek: 
- a támogatási szerződésben előírt számla részletező; 
- E-Építési napló vonatkozó oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben digitális adathordozón  
- Teljesítésigazolás; 
- Végátadás esetén hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv; 
- Végátadás esetén a jótállási jegyek; 
- Szerződés VIII.6. pontja szerinti nyilatkozat 
 
7. A kifizetések az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre: 
 
a) az előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 
napon belül [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]  
b) amennyiben Vállalkozó alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, 
míg alvállalkozó Vállalkozó általi igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. 
§-ában foglaltak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás kifizetésére. 
 
8. A fizetési határidő csak abban az esetben kezdődik, amennyiben a Vállalkozó minden 
szükséges elszámolási okmányt benyújt, a számla helyesen, számvitelileg szabályosan van 
kitöltve és az megfelel a Támogatási Szerződésnek. 
 
II.4. A pótmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszámolása 
 
1. Pótmunka szükségességének felmerülése esetén a szerződés módosítására a Kbt. 141. 
§-ában foglaltak az irányadók.  
 
Amennyiben az elvégzendő pótmunka az árazott költségvetés munkanemei között szerepel, az 
árazott költségvetés szerinti egységáron történik annak elszámolása. Amennyiben az 
elvégzendő munka nem szerepel az árazott költségvetés munkanemei között, úgy a Felek a 
TERC költségvetés alapján, a műszaki ellenőr jóváhagyásával határozzák meg az 
alkalmazandó árat vagy a műszaki ellenőr javaslatára a Felek mérnöki szakterületen 
tevékenykedő igazságügyi szakértő véleménye alapján határozzák meg az alkalmazandó árat. 
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III. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 
 
III.1. Munkaterület átadás- átvétele 
 
1. Az építési munkaterület címe: 
 
1. rész:  
 
8449 Magyarpolány, Táncsics u. 7. hrsz: 486, 470, 471 
 
2. rész:  
 
8449 Magyarpolány, Kossuth utca 27. hrsz. 672/1.; hrsz: 543/20 
 
3. rész:  
 
8449 Magyarpolány, hrsz: 2270/2, 2270/3 
 
2. 1. rész: Megrendelő kijelenti, hogy az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy 
építményrész tulajdonosa Magyarpolány Község Önkormányzata. 
 
2. rész: Megrendelő kijelenti, hogy az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy 
építményrész tulajdonosa Magyarpolány Község Önkormányzata, vagyonkezelői joggal bír: 
Pápai Tankerületi Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 
 
3. rész: Megrendelő kijelenti, hogy az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy 
építményrész tulajdonosa a Habitus Mentálhigiénés Alapítvány. 
 
3. A Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatályba lépésének napjától számított 5 napon 
belül adja át Vállalkozónak. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet vesznek fel a 
Felek. Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy a szerződés hatálybalépésétől számított 14 
napon belül a kivitelezési tevékenység megkezdését kívánja. 
 
4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott munkaterületen a tényleges 
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesíti, amelyek különösen: 
- építési napló megnyitása (határnapja a munkaterület átadása), 
- egyéb, a Vállalkozó által beszerzendő engedélyek megléte.  
 
5. Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden egyéb 
ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről, és annak őrzéséről Vállalkozó 
köteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját 
költségén elbontani és elszállítani.  
 
6. Vállalkozó köteles az átvett munkaterületről és környékéről fotódokumentációt és videó 
felvételt készíteni, melyet Megrendelőnek és műszaki ellenőrnek kell átadnia a munkaterület 
átvételét követő 15 napon belül. 
 
III.2. A teljesítés időtartama, előteljesítés 



14 

 
1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a szerződés hatálybalépésétől 
számított 300 naptári napon belül (kötbérterhes véghatáridő) köteles teljesíteni.  
 
2. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési 
határidőn belül megkezdődik [Ptk. 6:247. § (2) bek.]. 
 
3. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
III.3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 
 
1. Megrendelő köteles a munkaterületet Vállalkozónak határidőben, munkavégzésre alkalmas 
állapotban átadni. A Megrendelő jogosult az elvégzett munkákat és a folyamatban lévő 
munkavégzést ellenőrizni, úgy hogy ezzel a Vállalkozó munkavégzését nem akadályozza. 
Megrendelő az ellenőrzést a jelen szerződésben megnevezett műszaki ellenőr útján 
gyakorolja, aki egyben a teljesítés igazolás kiadására is jogosult. 
 
2. A Megrendelő köteles a teljesítés igazolással igazoltan teljesített munka ellenértékét 
határidőben kifizetni. 
 
3. Felek rögzítik, hogy a kivitelezési dokumentációt a Megrendelő szolgáltatja.  
 
4. A vállalkozói díj késedelmes kifizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § rendelkezései 
szerint késedelmi kamatra jogosult.  
 
5. A fentieken túlmenően Megrendelő a jelen szerződésben foglaltakkal összhangban 
jogosult, illetőleg köteles: 
 
a) a beépítésre kerülő anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kiválasztásában 

személyesen, vagy a Megrendelő műszaki ellenőre (Mérnök) által részt venni, szükség 
esetén (indokolt paraméterek között) mintát bekérni és dönteni; 

b) a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet, termék, berendezés minőségi 
megfelelőségének vitája esetén Megrendelő jogosult független vizsgálatot kérni azzal, 
hogy ha a vizsgálat eredménye vállalkozó számára elmarasztaló, annak költségét a 
Vállalkozó viselni köteles;  

c) a Vállalkozóval mindenkor együttműködni; 
d) alapos indok(ok) alapján kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó alvállalkozóit, 

helyszíni személyzetét az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközt, anyagot, 
berendezést. 

 
6. Amennyiben jelen szerződés szerinti feladat(ok) megvalósításához a szerződésben 
meghatározottakon kívül további Megrendelői adatszolgáltatás válik szükségessé, azt a 
Vállalkozó írásbeli felhívására a Megrendelő a szerződésben meghatározott határidők 
megtartására való tekintettel a Vállalkozó számára megfelelő időben, írásban biztosítja. A 
Vállalkozónak az adatszolgáltatásra irányuló írásbeli felhívásában annak haladéktalan vagy 
sürgős jellegét külön jeleznie kell. A szerződésben meghatározott teljesítési határidők 
betartását veszélyeztető Megrendelői adatszolgáltatási, illetve döntési késedelem esetén 
Vállalkozó a jogszabályok alapján, ennek hiányában legjobb szakmai tudása szerint köteles 
eljárni, amit Megrendelő később nem vitathat. 
 



15 

7. Megrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 
keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, 
amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, így köteles 
ellenőrizni a 2. és 3. értékelési szempontra tett megajánlás szerinti tapasztalattal rendelkező 
szakember teljesítésbe történő bevonását és dokumentálni az az ezzel kapcsolatos adatokat. A 
Megrendelő köteles továbbá ellenőrizni és dokumentálni a 4. értékelési szempontra tett 
megajánlás szerinti többletjótállás vállalásra vonatkozó kötelezettség megtartását.  
 
Megrendelő a 2. és/vagy 3. értékelési szempontra tett megajánlás szerinti tapasztalattal 
rendelkező szakember teljesítésbe történő bevonását műszaki ellenőre által ellenőrzi. 
Vállalkozó köteles ezért a 2. és/vagy 3. értékelési szempontra tett megajánlás szerinti 
tapasztalattal rendelkező szakember(ek) részvételével kapcsolatos valamennyi adatot, így 
különösen, de nem kizárólagosan a szakember(ek) kivitelezés helyszínén való 
megjelenéseinek időpontját és időtartamát, szakember(ek) által a kivitelezés helyszínén 
ellátott feladatokat, a szakember(ek) által a kivitelezés helyszínén kívül ellátott további 
feladatokat az építési naplóban vagy egyéb írásban dokumentált módon naprakészen 
feltüntetni.  
 
Amennyiben a műszaki ellenőr azt állapítja meg, hogy a Vállalkozó a 2. és/vagy 3. számú 
értékelési szempontra tett vállalását nem a szerződésben foglalt előírásoknak megfelelően 
teljesítette, megfelelő határidő tűzésével felszólítja a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre. 
Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, a Vállalkozó kötbért tartozik fizetni a 
szerződés IV.4. pontja szerint. 
 
Megrendelő a 4. értékelési szempontra tett megajánlás szerinti többletjótállás vállalásra 
vonatkozó kötelezettség megtartását műszaki ellenőre által elsődlegesen a jótállással 
kapcsolatos dokumentumok alapján, másodlagosan a többletjótállási időben a Vállalkozó által 
esetlegesen teljesítendő jótállási kötelezettségek ellátása alapján ellenőrzi.  
 
Amennyiben a műszaki ellenőr azt állapítja meg, hogy a Vállalkozó a 4. számú értékelési 
szempontra tett vállalását nem a szerződésben foglalt előírásoknak megfelelően teljesítette, 
megfelelő határidő tűzésével felszólítja a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre. 
Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, a Vállalkozó kötbért tartozik fizetni a 
szerződés IV.5. pontja szerint. 
 
Megrendelő műszaki ellenőre a Szerződés teljesítése során fokozottan és folyamatosan 
ellenőrzi a vállalások betartását. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a fentiek szerint 
vállalt megajánlásait a Szerződés időtartama alatt, abban az esetben a Megrendelő azt hibás 
teljesítésének, és ezzel együtt szerződésszegésnek minősítheti.  
 
8. Megrendelő köteles dokumentálni a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait 
és – adott esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését. 
 
III.4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
 
1. A Vállalkozó köteles 
 
- a munkanemekre érvényes Magyar Szabványnak és technológiai előírásoknak mindenben 

megfelelő építőanyagok, épületszerkezetek, épületgépészeti szerelvények, villamosipari 
termékek, berendezési tárgyak származási helyét, minőségtanúsítását, a beépítés előtt 
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számlával, vagy szállítólevéllel, vagy – a saját költségére beszerzett - minőségtanúsító 
okirattal (építőipari alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási engedélyeket, minőségi 
bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni, 

 
- a munkaterületet, valamint a kivitelezés során esetlegesen igénybe vett közterületet – pl. 

járda, úttest – folyamatosan tisztán tartani, és a kivitelezés során keletkező hulladékot – 
engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz – elszállítani vagy elszállíttatni, és a 
szabályszerűen történő hulladék elszállítást tanúsító bizonylatokat a kivitelezés helyszínén 
tartani, és azokat a műszaki ellenőrnek – kérésére – ellenőrzésére átadni, 

 
- a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt 

haladéktalanul írásban értesíteni és - egyben lehetősége szerint - saját hatáskörében eljárni 
azok elhárítása érdekében, 

 
- minden olyan hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen 

megrendelői utasítást, amelyet felismer, írásban haladéktalanul jelenteni a 
Megrendelőnek, és együttműködni a megfelelő megoldás kidolgozásában, 

 
- biztosítani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi 

rendszabályok betartását és betartatását,  
 
- Megrendelő ellenőrzési jogának gyakorlását biztosítani, 
 
- a hatósági és szakhatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, azok során közreműködni, hogy 

azok bármikor ellenőrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban; 
 
- intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó 

felelősségi körébe tartoznak, a hatóság, illetve szakhatóságok képviselői részt vehessenek 
 
- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a szerződés teljesítésének teljes 

időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé tenni és a 
143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni; 

 
- az építési naplóban vagy egyéb írásban dokumentált módon rögzíteni az ajánlatában a 2. 

és/vagy 3. számú értékelési szempontra megajánlott szakember(ek) teljesítésbe történő 
bevonásával kapcsolatos adatokat. 

 
2. A Vállalkozó - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - köteles a kivitelezés helyszínén és 
egész időtartama alatt olyan – legkésőbb a szerződés teljesítésének kezdő időpontjától – 
érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető(ke)t bevonni a 
teljesítésbe, aki(k) megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak.  
 
Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 
 
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti építési szakterület MV-É felelős műszaki 
vezető:…………………………………………………………… 

 
Vállalkozó köteles biztosítani továbbá, hogy a szerződés jelen pontjában nem nevesített, de a 
jogszabályok alapján kötelezően bevonandó szakági felelős műszaki vezetők is részt 
vegyenek a teljesítésben. 
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1.-2. részben:  
Ezenkívül Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a kivitelezést kísérje végig rehabilitációs 
környezettervező szakmérnök/szakértő. A Vállalkozó rehabilitációs környezettervező 
szakmérnöke/szakértője: ……………………………… 
 
 
A projekt kivitelezésébe rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása 
kötelező. A szakembert a Megrendelő vonja be a teljesítésbe. Vállalkozó köteles a 
szakemberrel a kivitelezés teljes időtartama alatt együttműködni, folyamatosan egyeztetni.   
 
3. A Vállalkozó munkavégzése során a műszaki leírásban illetve az ajánlatában (beárazott 
költségvetési kiírásában) feltüntetett anyagokat, szerelvényeket stb. köteles alkalmazni, azzal, 
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződés 
megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében Megrendelő és Vállalkozó 
egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. 
Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. megfelelőségét az érvényes jogszabályi 
előírások és műszaki előírások szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A 
felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó 
minőségtanúsító okiratokat (alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási engedélyeket, 
minőségi bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) másolatban, 
a műszaki átadás-átvételkor átadja Megrendelőnek. A megfelelőség tanúsításával kapcsolatos 
vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében 
Vállalkozót terhelik. 
 
4. A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságához 
szükséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott károkat helyreállítani, illetve 
megtéríteni. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű 
felelősséggel tartozik. 
 
5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során csak érvényes munkavállalói 
engedéllyel, vagy munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. 
 
6. Megrendelő alvállalkozó igénybevételéhez hozzájárul. A Vállalkozó a jelen szerződés 
teljesítése során a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően 
alvállalkozót vesz igénybe / nem vesz igénybe. 
 
Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni (a 
megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amelyet az 
ajánlatában nem nevezett meg és részt vesz a szerződés teljesítésében.  Vállalkozó a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók 
bejelentésben közölt adatainak változásáról. 
 
Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a megelőző 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 
 
Vállalkozó a szakember tekintetében köteles a Kbt. 138. § (2) – (4) bekezdéseiben foglaltakra 
figyelemmel lenni. 
 



18 

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapján – a kivitelezés során 
keletkező hulladékok elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezése: Vállalkozó 

 
8. A Vállalkozó a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ára figyelemmel a jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedő teljes körű 1. rész: la. 25 millió Ft/év 
és 10 millió Ft/káresemény 2. rész: la. 20 millió Ft/év és 8 millió Ft/ káresemény, 3. rész: 
la. 5 millió Ft/év és 2 millió Ft/ káresemény limitű építési-szerelési felelősségbiztosítással 
rendelkezik, és ennek igazolásául átadja Megrendelőnek a felelősségbiztosítás meglétét 
igazoló dokumentumokat.  
Amennyiben ugyanazon Vállalkozó több részajánlat tekintetében bizonyul nyertes 
ajánlattevőnek, akkor az ugyanazon Vállalkozó által elnyert részajánlatok tekintetében külön-
külön meghatározott éves és káreseményenkénti limitértékek összegének megfelelő értékű 
felelősségbiztosítással kell rendelkezni a Vállalkozónak. 
A Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa okozott kár azon részéért is, amit a 
felelősségbiztosítása esetleg nem fedez. Vállalkozó a felelősségbiztosítási kötvénye mellett az 
utolsó esedékes biztosítási díjrészlet befizetésének igazolását is köteles Megrendelő részre 
átadni, amellyel igazolja a biztosítási szerződés fennállását. Vállalkozó a fentieknek 
megfelelő felelősségbiztosítását köteles jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt 
fenntartani. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az Vállalkozó, valamint a Kbt. szerinti 
alvállalkozók és valamennyi közreműködő által okozott kárért való felelősségre is. Vállalkozó 
felelősségbiztosítási kötvénye, valamint az utolsó biztosítási díjrészlet befizetésének igazolása 
a jelen Vállalkozási Szerződés mellékletét képezik. 
 
9. Vállalkozó jogosult a dokumentációban szereplő megoldások és anyagok helyett más, 
azonos vagy jobb műszaki megoldásokra és anyagokra írásban javaslatot tenni, de azokat 
alkalmazni csak a Megrendelő írásos hozzájárulását követően, a Kbt.-nek megfelelően 
jogosult, különös tekintettel a Kbt. 141. §-ában foglaltakra.  
 
10. A Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, a jogszabályoknak és 
szabványoknak megfelelő az ajánlatkérő által elvárt tulajdonságú anyagot, szerelvényt, gépet, 
készüléket és berendezést használhat fel, építhet be. 
 
11. Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek 
és egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közművek munkaterületen belüli kialakítása, 
valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. 
Vállalkozói feladat a kivitelezési munkához szükséges valamennyi segédszerkezet (dúcolat, 
állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, 
mozgatása, és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A 
Megrendelő által esetlegesen rendelkezésre bocsátott tároló-, és munkahelyeket, megközelítő 
utakat a kiürítés során a korábbi állapotukban kell visszaadni. 
 
12. Eltakarásra kerülő munkarészek, szerkezetek esetén a Vállalkozó az építési naplóban 
köteles a műszaki ellenőrt az eltakarás időpontjáról értesíteni, a tényleges munka előtt 
legalább öt nappal, annak érdekében, hogy a műszaki ellenőr az eltakarásra kerülő munkarész 
megfelelőségét ellenőrizni tudja. Amennyiben ezt a Vállalkozó elmulasztja, akkor a 
Megrendelő kérésére saját költségén kell a visszabontást elkészíteni, akkor is, ha az 
eltakarásra kerülő munkarész megfelelő minőségben készült el. 
 
13. Vállalkozó köteles együttműködni (pl. műszaki adatok szolgáltatása) a projekt 
irányításába, lebonyolításába bevont közreműködő szervezetekkel (közbeszerzési szakértő, 
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pénzügyi vezető, projekt menedzser, Magyar Államkincstár, nyilvánosság biztosítását 
szervező cég, tervező stb.). 
 
14. Szükség esetén Vállalkozó gondoskodik 5 mérnöknapnyi tervezői művezetés 
megrendeléséről, annak költségével együtt. 
 
15. Vállalkozó köteles részt venni a Közreműködő Szervezet (Magyar Államkincstár) és a 
Megrendelő által kezdeményezett helyszíni bejárásokon vagy lakossági fórumokon. 

 
16. A Vállalkozónak a munkák előrehaladásától függően részt kell vennie a - havonta 
megszervezésre kerülő - kooperációkon, ahol érdemi tájékoztatást ad a beruházás menetéről. 
 
17. Forgalomkorlátozáshoz, forgalomtereléshez, közterület bontásához, helyreállításához és 
foglalásához, fakivágáshoz és pótláshoz szükséges munkakezdés előtti egyeztetések, azok 
végrehajtása; engedélyek beszerzése, fakivágás és pótlás, gyepesítés a Vállalkozó feladata, 
azok költségeivel együtt. A forgalomkorlátozásról, útlezárásról az érintetteket 8 nappal 
korábban tájékoztatni kell. Az építés ideje alatt a biztonságos forgalmat biztosítani kell, 
kiemelten a gyalogosokat érintően (állványok védőhálóval/függöny/palánkkal történő ellátása 
stb.). 
 
A Vállalkozó gondoskodik a jegyzőkönyvvel átvett terület állagmegóvásáról és amennyiben 
abban kárt tesz köteles kijavítani, helyreállítani. A sikeres műszaki átadás-átvétel egyik 
feltétele munkaterület, felvonulási terület – a kivitelezéssel nem érintett részeinek - eredeti 
állapotának helyreállítása. 
 
A munkavédelem megszervezése, a balesetvédelem, a vonatkozó biztonságtechnikai és 
egészségügyi, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatos tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi 
jogszabályok, szabványok és más kötelező hatósági előírások és engedélyek megtartása és 
megtartatása, továbbá a humán és tárgyi környezetre gyakorolt zavaró hatások kiküszöbölése 
a kivitelezés során a Vállalkozó kötelezettsége. A Vállalkozó a saját költségén gondoskodik 
az átvett munkaterület és a leszállított anyagok, berendezések biztonságos őrzéséről. 
 
A kivitelezés során kikerülő anyagokat, illetve törmelékeket, hulladékot a Vállalkozónak a 
helyszínről folyamatosan el kell szállítania és a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
elhelyezéséről gondoskodnia kell. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa 
végzett kivitelezési munkák teljes időtartalma alatt a jelen beruházás építéssel nem érintett 
részének zavartalan működését biztosítja, a környéken élő lakók pihenését, éjszakai 
nyugalmát nem zavarja. 
 
18. 1-2. rész: Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti 
esetben az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építési munkaterületen a 
közterületről jól látható helyen táblát köteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok 
szerinti tartalommal. 
 
19. 1-2. rész: A kivitelezés megkezdése előtt a közműkezelők jelenlétében közműfeltárást kell 
elvégezni. A szakfelügyeletek biztosításának díja a Vállalkozót terheli, akárcsak az összes 
esetlegesen szükséges közműkiváltás, egyéb engedélyek, közműnyilatkozatok beszerzésének 
(tervezés és kivitelezés) költsége. Amennyiben a közműkezelői nyilatkozatok érvényességi 
ideje lejárt, Vállalkozó köteles azokat ismételten megkérni, annak díját fizetni.  A 
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szakhatósági egyeztetések az engedélyezési eljárás során megtörténtek. Az ezekben megjelölt 
feltételeket a Vállalkozó köteles betartani.  
 
III.5. Ütemterv, Erőforrásterv, Organizációs terv 
 
1-2.rész: 
Vállalkozó indikatív jellegű, heti bontású sávos ütemtervet bocsát a szerződés hatályba 
lépésétől számított 30 napon belül a Megrendelő rendelkezésére, amely tervek indikatív 
jellegűek, azonban az abban foglaltaktól való eltérést Vállalkozó köteles a Megrendelő 
műszaki ellenőrével előzetesen egyeztetni.  
 
3.rész:  
Ütemterv, erőforrásterv, organizációs terv rendelkezésre bocsátását Megrendelő nem követeli 
meg indikatív jelleggel sem.  
 
III.6. Építési napló 
 
1-2. rész:  
1. A Vállalkozó köteles elektronikus építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.  
 
A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg az 
elektronikus építési napló használatát lehetővé tevő, egyszer használatos belépési jelszót a 
Megrendelőtől átvette. Jelen szerződés mellékletét képezi az építési szerződés elektronikus 
építési naplóban rögzítendő részletes adatai kinyomtatva. 
 
Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetősége, egyben a Felek 
nyilatkozattételre jogosult képviselői műszaki kérdésekben: 
 
Megrendelő képviselője Vállalkozó képviselője 
Név:  Név:  
műszaki ellenőr felelős műszaki vezető 
Cím:  Cím:  
Telefon:  Telefon:  
Fax:  Fax:  
Mobil:  Mobil:  
E-mail  E-mail  

 
3.rész:  
1. A Vállalkozó köteles papír alapú építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.  
 
Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetősége, egyben a Felek 
nyilatkozattételre jogosult képviselői műszaki kérdésekben: 
 
Megrendelő képviselője Vállalkozó képviselője 
Név:  Név:  
műszaki ellenőr felelős műszaki vezető 
Cím:  Cím:  
Telefon:  Telefon:  
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Fax:  Fax:  
Mobil:  Mobil:  
E-mail  E-mail  

 
III.7. Készre jelentés  

 
1. A Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett munkát a műszaki átadás-átvétel 
megkezdése előtt legalább 5 munkanappal írásban köteles készre jelenti. A teljesítés akkor 
szerződésszerű, ha a követelményeknek, a hatósági és jogszabályi előírásoknak és 
szabványoknak, valamint a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelel. 
 
2. A szabályos készre jelentést követően a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt 
időpontban a műszaki átadás-átvételi eljárást csak akkor köteles megkezdeni, ha a Vállalkozó 
legkésőbb a műszaki átadás-átvétel napján a Megrendelőnek átadja a beépített anyagok, 
termékek megfelelőségi igazolásait, valamint a Megrendelő által megkövetelt jótállások 
meglétét igazoló gyártói jótállási jegyeket. 
A Vállalkozó késedelmének minősül az, ha a fenti dokumentumok hiánya miatt a Megrendelő 
a műszaki átadás-átvételt nem kezdi meg. A vállalkozói késedelem mindaddig fennáll, míg a 
Vállalkozó a fenti dokumentumok szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségének nem tesz 
eleget. 
 
III.8. Műszaki átadás-átvétel 
 
1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelően határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az 
átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. 
 
2. A műszaki átadás-átvétel időtartama 30 nap. 
 
3.  A Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő a műszaki átadás- átvétel időpontját a 
Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzi.  
 
4. A műszaki átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó igazolni köteles, hogy a munka a 
szerződésben meghatározott követelményeknek, a műszaki dokumentációnak, a hatósági és 
jogszabályi előírásoknak, szabványoknak valamint az esetlegesen kivitelezés közben elrendelt 
módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült, és köteles átadni az alábbiakat 
3 példányban: 
- Sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv, 
- megvalósulási dokumentáció, 
- felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, 
- beépített anyagok építési műszaki engedélyei, tanúsítványai, igazolásai, gyártói jótállási 

jegyek, 
- mérési, vizsgálati jegyzőkönyvek (adott esetben), 
- 1-2. részben: az elkészült épületre vonatkozó épületenergetikai tanúsítvány, 
- 1-2. részben: a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges egyéb 

dokumentumok 
- 1-2. részben: rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozatot az elkészült épületre vonatkozóan 

az akadálymentesítés megvalósulásáról. (A nyilatkozatban szükséges kitérni arra is, hogy 
ha van eltérés a tervezetthez képest.)  

- 1-2. részben: oktatási jegyzőkönyvek (fűtés, hűtés stb.). 
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Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át Megrendelő. 
 
5. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő az elvégzett munkát megvizsgálja, a vizsgálat 
alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket. 
Hibás teljesítés esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minőségi hiba 
pontos leírását, a kijavítás minőségének meghatározását (megfelelő utalással, vagy a Felek 
megállapodása szerint) és a kijavítás határidejét. A kijavításra ésszerű határidőt kell 
meghatározni, amely összhangban áll a megjelölt és nem vitatott hibák mennyiségével és 
minőségével.  
 
6. Amennyiben az átvételi ellenőrzéseket a Vállalkozó hibájából részben vagy egészben meg 
kell ismételni, úgy a Vállalkozó köteles viselni az újbóli ellenőrzések bizonylatolt költségeit. 
A második sikertelen műszaki átadás-átvétel után a Megrendelő jogosult a munkát mással 
befejeztetni a Vállalkozó költségére. Ebben az esetben Vállalkozó a díj arányosan csökkentett 
részére jogosult, köteles azonban megtéríteni Megrendelőnek valamennyi ezzel kapcsolatos 
költségét, kiadását, továbbá ezen szerződésszegéséből eredő kárt teljes körűen, illetve 
figyelemmel a Megrendelőt a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén megillető felmondási 
jog gyakorlására. 
 
1-2.rész:  
7. A sikeres átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell 
vizsgálni (utó-felülvizsgálati eljárás). A Megrendelő készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást 
és hívja meg arra a Vállalkozót.  
 
III.9. Teljesítés 
 
A jelen szerződés akkor tekintendő teljesítettnek a Vállalkozó részéről, ha valamennyi 
szerződéses kötelezettségének eleget tett, és az általa elvégzett munkák műszaki átadás-
átvétele sikeresen hiba és hiánymentesen lezárult. A Vállalkozó ezen szerződés aláírásával 
kijelenti, hogy az előzőekben írtakra figyelemmel lesz a készre jelentés időpontjának 
megállapítása során. 
 
 
IV. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, BIZTOSÍTÉKOK 
 
1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapján Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha 
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (kötbér). Az ajánlatkérő által előírt 
kötbérek: 1.) késedelmi kötbér, 2.) meghiúsulási kötbér 3) hibásteljesítési kötbér.  
 
2. Vállalkozót a teljesítés időtartamának, mint kötbérterhes teljesítési határidőnek a 
késedelmes túllépése esetén, a késedelem minden naptári napjára esően a nettó vállalkozási 
díj 1 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér terheli. A késedelmi kötbér maximálisan 
érvényesíthető mértéke: a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme 
meghaladja a 20 naptári napot, úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását 
bizonyítania kellene – a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú 
nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a 
teljesítést olyan okból kell meghiúsultnak tekinteni, amelyért a Vállalkozó felelős, és 
Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.  
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3. Ha a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős meghiúsul, Vállalkozó az 
általános forgalmi adó nélkül számított szerződés szerinti ellenszolgáltatás 20 %-ának 
megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. 
 
4. Amennyiben az szerződés teljesítése során a Vállalkozó által a 2. és/vagy 3. számú 
értékelési szempontra megajánlott szakember nem vesz részt a teljesítésben vagy nem olyan 
arányban vesz részt a teljesítésben, ami a 2. és/vagy 3. számú értékelési szemponthoz rendelt 
súlyszám alapján indokolt, Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegű 
hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, kivéve a Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti esetben, 
azaz, ha a cseréhez az ajánlatkérő hozzájárult, és az értékeléskor figyelembe vett minden 
releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bevonásra. 
 
5. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a 4. számú értékelési szempont tekintetében tett 
megajánlásának megfelelő jótállási kötelezettségét, Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 10 %-
ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 
 
6. A szerződés IV.4-5. pontja szerinti hibás teljesítési kötbérek maximálisan érvényesíthető 
mértéke: a nettó vállalkozási díj 30 %-a. Amennyiben a Vállalkozó által fizetendő hibás 
teljesítési kötbér összesített mértéke meghaladja a nettó vállalkozási díj 30 %-át, úgy 
Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a vállalkozási 
szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, 
illetve a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a teljesítést olyan okból kell meghiúsultnak 
tekinteni, amelyért a Vállalkozó felelős, és Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.  
 
7. A Vállalkozó az építményekért, az azokba beépített anyagokért, berendezésekért, 
eszközökért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért a minimumként meghatározott 1-2. 
részben: 36 hónapon 3. részben: 12 hónapon felül, (a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő 
időtartam szerint) …. hónap, azaz összesen …….. hónap jótállást vállal.  A jótállás kezdő 
időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja. Amennyiben a teljesítés tárgya tekintetében 
irányadó jogszabályok (így különösen 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet) a jótállás 
időtartamát ettől eltérően szabályozzák, akkor a teljesítés érintett részei/elemei tekintetében a 
vonatkozó jogszabályok előírásai tekintendők irányadónak. 
 
8. Vállalkozó a Megrendelő által írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a 
bejelentést követő 5 munkanapon belül Megrendelő képviselőjének jelenlétében 
felülvizsgálja, a javítási munkákat, a felülvizsgálatot követő 8 munkanapon belül megkezdi, 
és a Megrendelő által megállapított határidőre befejezi. A kivitelezés során beépítésre kerülő 
gépészeti berendezések tekintetében Vállalkozó az írásbeli bejelentést követő 24 órán belül 
felülvizsgálja a meghibásodást, a javítási munkákat haladéktalanul megkezdi. 
Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az e pontban meghatározott időszakon belül nem kezdi 
meg, és azt határidőben 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. 
 
9. A jótállási idő a javított részre a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, a kicserélt 
dologra, dologrészre pedig újból kezdődik. 
 
10. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy 
szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár 
miatt következett be. 



24 

 
11. Megrendelő a késedelmi, meghiúsulási, illetve a hibás teljesítési kötbér összegére 
számviteli bizonylatot helyettesítő okiratot bocsát ki, s a kötbér igény érvényesítésére ajánlott 
tértivevénnyel ellátott levelet küld Vállalkozónak, mely alapján Vállalkozó köteles nyolc 
napon belül megfizetni a kötbért. A Megrendelő kötbérigényét Vállalkozó a számviteli 
bizonylatot helyettesítő okirat kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül jogosult vitatni 
a Megrendelőnek küldött tértivevényes levél formájában. E határidő elmulasztása esetén a 
kötbérigény a továbbiakban nem vitatható, a kötbérkövetelést a kötelezett (Vállalkozó) által 
elismertnek és lejártnak kell tekinteni. 
 
1-2. rész:  
12. Vállalkozó a teljesítés időpontjában köteles a szerződés szerinti - általános forgalmi adó 
nélkül számított - ellenszolgáltatás 2 %-ának megfelelő összegű a szerződés hibás 
teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként jótállási biztosítékot nyújtani a 
Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét óvadékként a Megrendelő 
számlájára történő befizetéssel (átutalással), bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy 
banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel lehet teljesíteni, a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontja alapján. A jótállási biztosítéknak a jótállási időszak 36 + ….. (a nyertes 
ajánlattevő vállalása szerinti), összesen: ….. hónapos időtartama alatt folyamatosan hatályban 
kell maradnia. 
Amennyiben a jótállási időszak alatt a biztosíték a hatályát veszti, vagy bármilyen okból 
érvénytelenné válik, a Vállalkozó haladéktalanul köteles új biztosítékot átadni a 
Megrendelőnek. Amennyiben a Vállalkozó nem ad új biztosítékot, Megrendelő felmondhatja 
a szerződést. 
 
 

V. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 
 
1. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési 
kötelezettségét.  
 
2. A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, 
alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az építtetőnek, más 
alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak.  
A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelőnek minden olyan bírságot, hatósági díjat, 
egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb 
teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 
A Vállalkozó köteles helyt állni azon károk megtérítéséért, melyek a pénzügyi fedezetül 
szolgáló támogatás megvonása vagy részbeni megvonása miatt keletkeztek, akkor, ha a 
támogatás megvonás okának bekövetkezéséért a Vállalkozót felelősség terheli.  
 
 

VI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNTETÉSE 
 
VI.1. A szerződés felmondása a Kbt. 143. § alapján 
 

Megrendelő – a Kbt. 143.§ (3) bek. alapján jogosult és egyben köteles a szerződést 
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 
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a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 
 

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
 
VI.2. A szerződés azonnali hatályú felmondása  
 
1. A jelen szerződést bármelyik fél – a másik fél előzetes értesítése mellett – azonnali 
hatállyal felmondhatja, ha erre a másik fél súlyos szerződésszegése fontos okot szolgáltat, 
különösen, ha jelen szerződés teljesítési határidőre, illetve díjfizetésre vonatkozó 
rendelkezéseit súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további 
együttműködést vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az 
esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben érvényesíteni a szerződésszegésből 
fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek minősül, a jelen szerződésben külön 
pontokban megjelölt felmondási indokokon túlmenően, különösen: 
 
1. a Vállalkozó alapos indok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette a 

teljesítést; 
2. a Vállalkozó a hibásan elvégzett munkát felszólítás ellenére az előírt határidőn belül nem 

javítja ki; 
3. Vállalkozó egyéb szerződéses kötelezettségének – Megrendelő írásbeli felszólítása 

ellenére sem – tesz eleget. 
 
2. Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő indokolt 
utasításának nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt 
kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő 
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével 
felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott 
határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a 
Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. 
 
3. A Megrendelő 20 napot meghaladó vállalkozói késedelem esetén a 21. naptól kezdődően 
jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést. 
 
4. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 
következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizetőképességben 
bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés 
érvényesítése van folyamatban, illetve felszámolási- vagy végrehajtási eljárást elrendelő 
határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás 
következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül 
írásban értesíteni.  
 
5. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak 
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szerint a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó alvállalkozója az előzmény közbeszerzési 
eljárásban előírt kizáró ok hatálya alá kerül. 
 
6. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 
szerződéstől elállhat, ha az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF 
megállapítja, hogy a Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott 
szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül 
kiszabásra, ami által Megrendelő a szerződés pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása 
miatt a Szerződés teljesítésére képtelenné válik.  
A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott megrendelői felmondás 
esetében Megrendelő a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás 
pénzbeni ellenértékét megtéríti, azonban Vállalkozó a szerződés felmondásával okozott 
kárnak és az elmaradt hasznának megtérítését nem követelheti. 
 
7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha 

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha 
Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a 
szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 
szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, 
hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra 
vonatkozóan perindításra. 

b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított 
megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve 
azt is, ha a szerződésszegés szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való 
elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 
szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint a Vállalkozóként szerződő fél olyan 
magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés 
lehetetlenülését okozta. 

 
Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok 
átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben 
sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha 
ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie 
(nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből 
származó körülmény, kivéve ha az olyan okból következettbe, amelyért a Megrendelő 
felelős). 
 

VII. KAPCSOLATTARTÁS 
 
1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést az e-építési naplóban, 
illetve írásban, szükség szerint levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg 
egymásnak.  
A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor azt a másik fél igazoltan 
megkapta, vagy átvette. 

 
A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak a szerződés teljesítésével, értelmezésével 
kapcsolatos kérdésekben: 
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Megrendelő részéről  Vállalkozó részéről 
Név: …  Név: … 
Beosztás: …  Beosztás: … 
Telefon: …  Telefon: … 
Fax: …  Fax: … 
Mobil: …  Mobil: … 
E-mail: …  E-mail: … 

 
Megrendelő és Vállalkozó ügyvezetője/képviselője a szerződés teljesítése során jogosult más 
kapcsolattartó kijelölésére is, erről a Felek haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni. 
 
A Felek jelen pont szerinti képviselőinek személyében történő változás esetén Felek kötelesek 
egymást haladéktalanul előzetesen írásban (cégszerűen aláírt dokumentum megküldésével) 
értesíteni; ez a változás nem minősül a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításnak. Az 
értékelés alá vont szakember személye azonban csak a Kbt. 138.§-ban foglaltak szerint 
változhat. 
 

VIII. HORIZONTÁLIS VÁLLALÁSOK, KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
 
1. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés megvalósulása (pl. előállítás, szállítás, hulladékká 
válás) során keletkező környezeti hatásokat figyelembe veszi, és a környezetet legkevésbé 
terhelő, az erőforrások kimerülését csökkentő alternatívát választja ki. 
 
2. Vállalkozó vállalja az irodai papírhasználat környezeti hatásainak minimalizálását 
(újrahasznosított alkotórész a papírban, fehérítetlen papír, kötelező kétoldalas nyomtatás). 
Vállalkozó vállalja, hogy a papír dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges 
terjedelemben nyomtatja ki. 
 
3. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelővel a kommunikációt elsősorban elektronikus úton 
folytatja. 
 
4. Törekedni kell a keletkező hulladék mennyiségének minimalizálására és annak 
deponálási, szállítási távolságának minimalizálására is. Törekedni kell a bontási hulladék 
újrahasznosítására és a földtömegegyensúlyra. Törekedni kell a csomagolóanyag-felhasználás 
csökkentésére.  
 
5. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés során környezeti szempontokat alkalmaz az 
eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél. 
 
6. Vállalkozó köteles a szerződés VIII. pontjában foglaltakról (intézkedésekről) minden 
részszámla és végszámla benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni.  
 

 
IX. VEGYES RENDELEKZÉSEK 

 
1. Hatályba lépés 
 
Megrendelő az ajánlattételi felhívásban hivatkozott a Kbt. 53. § (6) bekezdésére.  
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Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes.  
 
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 sz. TSZ vonatkozásában 
támogatási szerződés módosítására irányuló igényt nyújtott be. A támogatási szerződés 
módosítására irányuló igény keretében Megrendelő többek közt a műszaki tartalom 
módosítása és az ahhoz kapcsolódóan támogatás-átcsoportosítás, támogatás nyújtás iránt 
nyújtott be módosítási igényt. 
 
A támogatási szerződésmódosításra irányuló igényre (műszaki tartalom módosítás és 
támogatás átcsoportosítás és támogatás iránti igény) tekintettel a szerződés a Kbt. 53. § (6) 
bekezdése és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) bekezdése 
alapján azon a napon lép hatályba, mely napon amely napon a támogatási 
szerződésmódosításra irányuló igény elfogadásra kerül és a módosított Támogatási Szerződés 
minden Fél által aláírásra kerül., és így a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll és 
felhasználhatóvá válik és a Vállalkozó erről való értesítése megtörténik.  
 
Megrendelő(k) fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben a támogatási 
szerződésmódosításra irányuló igény nem kerül elfogadásra v. a támogatási 
szerződésmódosításra irányuló igény keretében benyújtott támogatásra irányuló igény az 
igényeltnél kisebb összegben kerül elfogadásra, úgy a hiányzó pénzügyi fedezetet saját 
forrásból biztosítsák. Megrendelő(k) a hiányzó fedezet saját forrásból történő biztosításáról 
szóló döntése (döntésük) meghozatalára legkésőbb jelen szerződés valamennyi fél általi 
aláírásától számított 6 hónapon belül jogosultak. Ez utóbbi esetben a szerződés azon a napon 
lép hatályba, amikor az érintett Megrendelő(k) a hiányzó fedezet saját forrásból történő 
biztosításáról döntött(ek) és így a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll és 
felhasználhatóvá válik, és minderről Vállalkozó  értesítése megtörténik.  
 
Megrendelő a fent megjelölt feltételeket a Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakkal 
összhangban a jelen vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti 
ki. 
 
Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen Szerződés a létrejöttétől számított tíz hónapon 
belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a 
Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal –Felek minden további jogi 
aktusa nélkül – felbontja. [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés]   
 
A támogatási szerződésmódosítás iránti igény elfogadásáról, illetve a módosított Támogatási 
Szerződés aláírásáról, illetve adott esetben a Megrendelő(k) saját forrás biztosításáról szóló 
döntés meghozataláról, Megrendelő(k) képviselője haladéktalanul, de legkésőbb a feltétel 
teljesülésének napjától számított három munkanapon belül köteles a Vállalkozót írásban 
tájékoztatni. Vállalkozó nem tartozik felelősséggel azért a szerződésszegésért, melynek oka a 
Megrendelő fenti kötelezettségének elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése.  
 
Amennyiben a támogatási szerződésmódosításra irányuló igény a szerződéskötés időpontját 
megelőzően elfogadásra kerül és módosított Támogatási Szerződés minden Fél által aláírásra 
kerül, és így a szükséges fedezet rendelkezésre áll és felhasználhatóvá válik, úgy a szerződés 
hatályba lépésének napja a jelen szerződést későbbi időpontban aláíró fél aláírásának a napja. 
 
Mindkét fél kijelenti, hogy 
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 kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására 
és teljesítésére; 

 a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég 
igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az 
megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; 

 a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó 
jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így 
részéről a megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan 
szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként 
szerepel. 

 
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával – a szerződés hatálybalépésétől függetlenül – 
véglegesen és visszavonhatatlanul lemond Megrendelővel szemben a szerződés hatályba nem 
lépéséből eredő valamennyi közvetlen és közvetett igényének érvényesítéséről. 
 
2. A szerződés módosítása 
 
A szerződő felek a Kbt. 141. § előírásainak megfelelően módosíthatják a szerződést.  
 
3. Beszámítás 
 
 A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból 
eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését 
számíthatja be. 
 
4. Vis maior 
 
Vis maior esemény bekövetkeztéről, vagy megszűnéséről a Felek haladéktalanul kötelesek 
értesíteni egymást. A vis maior olyan előre nem látható esemény, amely kívül esik Vállalkozó 
hatáskörén, elháríthatatlan, a szerződés hatályba lépése után áll elő és megakadályozza az 
ésszerű teljesítést. Ilyen esemény különösen a tűzvész, árvíz, egyéb szélsőséges időjárási 
anomália, járvány, szélsőséges biztonsági intézkedések, általános sztrájk. A Vállalkozó csak 
az előző feltételek együttes fennállása esetén hivatkozhat vis maiorra.  
 
5. Felhasználási jog 
 
Megrendelő a szerződés teljesítése során esetlegesen keletkező, szerzői jogi védelem alá eső 
alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek 
átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására. 
 
6. Titoktartás, adatvédelem 
 
A szerződés teljesítése során az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) 
bekezdés szerinti fogalmi körbe tartozó üzleti titok védelemben részesül. 

 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályi kötelezettségek keretei között, a 
szerződés  időtartama alatt – továbbá annak bármely okból történő megszűnése esetén időbeli 
korlátozás nélkül, a továbbiakban is – harmadik személlyel nem közli, nem hozza 
nyilvánosságra, nem reprodukálja semmilyen formában a szerződés teljesítése során 
tudomásra jutott - legyen az akár szóbeli, akár írásos - műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, 
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adatot, dokumentumot, információt - ideértve, de nem csak erre korlátozva a know-how-t, 
költségekre, eljárásokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes 
programokat - kivéve, ha a közléshez Megrendelő előzetesen, írásban hozzájárult vagy ha 
azok jogszabályi, valamint bírósági vagy más hatósági rendelkezés alapján közérdekűnek 
vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. 

 
A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a szerződés teljesítése 
során használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel 
nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség – amennyiben 
van(nak) – az alvállalkozó(k)ra, és a Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb 
foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekre is kiterjed. 
 
Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása során tudomására jutott műszaki információkat kizárólag a jelen szerződés 
teljesítéséhez használhatja fel. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a műszaki leírást 
sem részben, sem egészben harmadik személynek nem adja át. Ezen kötelezettségének 
megszegése esetén Vállalkozó kártérítési kötelezettséggel tartozik. 
 
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adat, 
azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 
Megrendelő a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján jelen szerződést, a szerződéskötést 
követően haladéktalanul közzéteszi a Közbeszerzési Hatóság által működtetett CoRe 
szerződés-nyilvántartó rendszerben és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.  
 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződés tárgyát, a Felek nevét, a szerződés 
értékét, időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követően 
közzéteheti a honlapján, illetve az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. 

 
Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek: 

 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de 
nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.  

 
Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat 
csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél 
munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat 
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik 
részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Felek 
egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a 
megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű 
kezelése érdekében szükséges lehet. 
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Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során a GDPR 4. cikk 9. 
pontja alapján azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós 
vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. Ezen szervek 
adatkezelésének jogszerűségéért a Felek nem tartoznak felelősséggel. A személyes adatok 
uniós vagy a tagállami joggal összhangban történő továbbításán túlmenően a Felek személyes 
adatot meghatározott harmadik személy számára nem tesznek hozzáférhetővé. 
 
7. Átláthatóság 
 
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés szerinti vállalkozási díj, mint költségvetési 
pénzeszköz felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszéknek, illetve a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatalnak ellenőrzési jogosultsága van, valamint azt, hogy a szerződés lényeges 
tartalmának megismerését üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatják meg. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
50. § (1a) bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pontja szerint a Vállalkozó úgy nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül.  
 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő nem köthet vele érvényesen visszterhes 
szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a 
Vállalkozó nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek. A Felek rögzítik, hogy a 
Megrendelő jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen szerződésből eredő 
követelések elévülésig jogosult a Vállalkozó átláthatóságával összefüggő adatait kezelni. A 
Vállalkozó a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul 
köteles a Megrendelőt tájékoztatni. 
 
8. Alkalmazandó jogszabályok 
 
A jelen szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatályos 
jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az építési beruházások, 
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az 
egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályai az 
irányadók.  
 
9.Jogviták rendezése 
 
Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése homályos, érthetetlen vagy más 
szerződési rendelkezésekkel ellentétes volna, úgy a Felek kötelezettséget vállalnak a 
szerződési feltétel közbeszerzési dokumentumokból következtethető céljának megfelelő 
értelmezésére és esetleges módosítására, összhangban a Kbt. 141. §-ával. 
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A felek a szerződés értelmezésére és alkalmazására kikötik a magyar jogot és a magyar 
joghatóságot. 
Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a 
Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe 
mediátori közreműködést, sem eseti, sem állandó választott bíróságot. Amennyiben az 
egyezség nem jön létre, úgy jelen szerződés vonatkozásában felmerülő vagyonjogi ügyeik 
tekintetében kikötik – a Megrendelő székhelye szerint illetékes Járásbíróság, illetőleg 
Törvényszék illetékességét. 
 
10. A Támogatás esetleges csökkentése, visszavonása 
 
Tekintettel arra, hogy az építési beruházás támogatásból finanszírozott, a Felek 
megállapodnak, hogy amennyiben a Támogató jelen Szerződés megkötését követően a 
támogatást visszavonja vagy csökkenti, a Felek a Szerződést módosítják, adott esetben 
megszüntetik a fedezethiány miatt, amely annak függvénye, hogy a Megrendelő tudja-e saját 
forrásból a fedezetet biztosítani.  
 
11. Aláírás 
 
Jelen szerződés a mellékletek nélkül ……. oldalból áll, azt a Felek – ideértve a szerződés 
elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
Kelt, ……………………., ……………………... 

 
 

…………………………….. 
Magyarpolány Község 

Önkormányzata 

…………………………….. 
Habitus Mentálhigiénés 

Alapítvány 

…………………………….. 
Vállalkozó  

neve 
Grőber József polgármester Dr. Tessely Karolina elnök Vállalkozó képviselője 

Megrendelő Megrendelő Vállalkozó 
 



1. SZ. IRATMINTA 
 

NYILATKOZAT 
2. sz. részszempontra tett megajánlás alátámasztására 

 

„Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés 2”  

tárgyú közbeszerzési eljárás 

…. részében
1
 

 

 

Alulírott ..................................... (név) mint a(z) ......................................................... (cégnév, székhely) 
ajánlattevő cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a 2. sz. részszempont 
vonatkozásában a felolvasólapon feltüntetett megajánlások az alábbiakon alapulnak: 

 

A 2. számú értékelési szempontra bemutatott szakember neve: …………… 
 

A 2. számú értékelési szempontra tett megajánlás alapjául szolgáló munkák bemutatása: 

 

Szakmai gyakorlat időtartama 
(év/hó-tól év/hó-ig) 2 

Projekt megnevezése, szakmai gyakorlat (betöltött 
pozíció, elvégzett feladat) bemutatása olyan 

részletességgel, amely alapján a 2. sz. értékelési szempont 
szerinti tartalmi követelmények fennállása a szakember 

tekintetében megállapítható: 3 

1.   

2.   

…
4
3.   

(A táblázatok további sorokkal bővíthetők.) 

 

A bemutatott szakmai tapasztalatok műszaki átadás-átvétellel befejezett munkákra vonatkoznak.  
 

 

Kelt: ……………., 2021. .............. „…” 
 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 

                                                        
1 Kérjük az érintett rész számát megadni! 
2 A szakmai gyakorlat időtartama év/hó-tól év/hó-ig történő bemutatása során az időtartamok számítása a következő 

szerint történik: pl. 2012.01.-2012.02. feltüntetése esetén két hónap szakmai gyakorlat vehető figyelembe. Az egy 

hónapos szakmai gyakorlatot a következők szerint tüntesse fel: pl. 2012.01.-2012.01., az azonos évben végzett 

szakmai gyakorlatot a következők szerint tüntesse fel: pl. 2012.05.-2012.12.! 

Kérjük, hogy ebben az oszlopban a szakmai gyakorlat időtartamának év/hó-tól év/hó-ig történő feltüntetésén túl 

egyéb bejegyzést ne tegyen, pl. ne tüntesse fel a figyelembe vehető hónapok számát! Ajánlatkérő az ajánlatok 

értékelés és bírálata során az időben egymást átfedő szakmai gyakorlatokat csak egyszer veszi figyelembe. 
3 A szakmai gyakorlatot olyan részletezettséggel kell bemutatni, hogy megállapítható legyen, hogy az ellátott 
tevékenység műszaki átadás-átvétellel befejezett általános építmények építésére ÉS/VAGY átalakítására, 
ÉS/VAGY bővítésére, ÉS/VAGY felújítására, ÉS/VAGY helyreállítására, ÉS/VAGY korszerűsítésére irányuló 
munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalat-e. 
4 A bemutatott szakmai tapasztalat időtartamának meg kell egyeznie a Felolvasólapon feltüntetett időtartammal 

(hónapszámmal). Maximum 24 hónap szakmai tapasztalat bemutatása szükséges.  
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2. SZ. IRATMINTA 
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT 
 

„Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés 2”  

tárgyú közbeszerzési eljárás 
…. részében

5
 

  

 

I. Általános információk: 
 

Szakember pozíciója: 2. sz. értékelési részszempont 

Szakember neve:  

Szakember releváns végzettsége:  

Szakember releváns jogosultsága(i) és 
névjegyzéki száma (adott esetben): 

 

 
II. Jelenlegi munkahely(ek): 

 

Jelenlegi munkahely(ek) 
Jogviszony jellege  

(munkaviszony, megbízás, stb.) 
Jogviszony időtartama 

(év/hó-tól) 

  ……………..-tól jelenleg is 

(A táblázat további sorokkal bővíthető) 

 
III. A 2. sz. értékelési részszempontra tett megajánlás alapjául szolgáló munkák 

bemutatása: 
 

 
Szakmai gyakorlat időtartama 

(év/hó-tól év/hó-ig) 6 

Projekt megnevezése, szakmai gyakorlat (betöltött 
pozíció, elvégzett feladat) bemutatása olyan 

részletességgel, amely alapján a részszempont szerinti 
tartalmi követelmények fennállása megállapítható:  

1.   

2.   

…
7
   

 

A bemutatott szakmai tapasztalatok műszaki átadás-átvétellel befejezett munkákra 
vonatkoznak. 
                                                        
5 Kérjük az érintett rész számát megadni! 
6 A szakmai gyakorlat időtartama év/hó-tól év/hó-ig történő bemutatása során az időtartamok számítása a következő 

szerint történik: pl. 2012.01.-2012.02. feltüntetése esetén két hónap szakmai gyakorlat vehető figyelembe. Az egy 

hónapos szakmai gyakorlatot a következők szerint tüntesse fel: pl. 2012.01.-2012.01., az azonos évben végzett 

szakmai gyakorlatot a következők szerint tüntesse fel: pl. 2012.05.-2012.12.! 

Kérjük, hogy ebben az oszlopban a szakmai gyakorlat időtartamának év/hó-tól év/hó-ig történő feltüntetésén túl 

egyéb bejegyzést ne tegyen, pl. ne tüntesse fel a figyelembe vehető hónapok számát! Ajánlatkérő az ajánlatok 

értékelés és bírálata során az időben egymást átfedő szakmai gyakorlatokat csak egyszer veszi figyelembe. 
7 A bemutatott szakmai tapasztalat időtartamának meg kell egyeznie a Felolvasólapon feltüntetett időtartammal 

(hónapszámmal). Maximum 24 hónap szakmai tapasztalat bemutatása szükséges.  



 

3 

 

 

Alulírott ………………………. (név) mint a „Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés 2” 

tárgyú közbeszerzési eljárás … részében az ajánlati felhívás 2. sz. értékelési részszempont 

vonatkozásában az ajánlatban megjelölt személy nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nyertessége 

esetén rendelkezésre állok és közreműködöm a szerződés teljesítésben, az ajánlatban szereplő 

beosztásban, és nincs más olyan kötelezettségem a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a 

szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná. 

 

Kelt: ……………., 2021. .............. „ … ” 
 

 

……………………………………….. 

szakember saját kezű aláírása 
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3. SZ. IRATMINTA 
 

NYILATKOZAT 
3. sz. részszempontra tett megajánlás alátámasztására 

 

„Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés 2”  

tárgyú közbeszerzési eljárás 

…. részében
8
 

  

 

Alulírott ..................................... (név) mint a(z) ......................................................... (cégnév, székhely) 
ajánlattevő cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a 3. sz. részszempont 
vonatkozásában a felolvasólapon feltüntetett megajánlások az alábbiakon alapulnak: 

 

A 3. számú értékelési szempontra bemutatott szakember neve: …………… 
 

A 3. számú értékelési szempontra tett megajánlás alapjául szolgáló munkák bemutatása: 

 

Szakmai gyakorlat időtartama 
(év/hó-tól év/hó-ig) 9 

Projekt megnevezése, szakmai gyakorlat (betöltött 
pozíció, elvégzett feladat) bemutatása olyan 

részletességgel, amely alapján a 3. sz. értékelési szempont 
szerinti tartalmi követelmények fennállása a szakember 

tekintetében megállapítható: 10 

1.   

2.   

…
11

3.   

(A táblázatok további sorokkal bővíthetők.) 

 

A bemutatott szakmai tapasztalatok műszaki átadás-átvétellel befejezett munkákra vonatkoznak.  
 

 

Kelt: ……………., 2021. .............. „…” 
 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

                                                        
8 Kérjük az érintett rész számát megadni! 
9 A szakmai gyakorlat időtartama év/hó-tól év/hó-ig történő bemutatása során az időtartamok számítása a következő 

szerint történik: pl. 2012.01.-2012.02. feltüntetése esetén két hónap szakmai gyakorlat vehető figyelembe. Az egy 

hónapos szakmai gyakorlatot a következők szerint tüntesse fel: pl. 2012.01.-2012.01., az azonos évben végzett 

szakmai gyakorlatot a következők szerint tüntesse fel: pl. 2012.05.-2012.12.! 

Kérjük, hogy ebben az oszlopban a szakmai gyakorlat időtartamának év/hó-tól év/hó-ig történő feltüntetésén túl 

egyéb bejegyzést ne tegyen, pl. ne tüntesse fel a figyelembe vehető hónapok számát! Ajánlatkérő az ajánlatok 

értékelés és bírálata során az időben egymást átfedő szakmai gyakorlatokat csak egyszer veszi figyelembe. 
10 1-2. RÉSZ: A szakmai gyakorlatot olyan részletezettséggel kell bemutatni, hogy megállapítható legyen, hogy az 
ellátott tevékenység műszaki átadás-átvétellel befejezett épületgépészeti és/vagy építményvillamossági munkák 
helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalat-e. 
3. RÉSZ: A szakmai gyakorlatot olyan részletezettséggel kell bemutatni, hogy megállapítható legyen, hogy az ellátott 
tevékenység műszaki átadás-átvétellel befejezett építményvillamossági munkák helyszíni irányításában szerzett 
szakmai tapasztalat-e. 
11 A bemutatott szakmai tapasztalat időtartamának meg kell egyeznie a Felolvasólapon feltüntetett időtartammal 

(hónapszámmal). Maximum 24 hónap szakmai tapasztalat bemutatása szükséges.  
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4. SZ. IRATMINTA 
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT 
 

„Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés 2”  
tárgyú közbeszerzési eljárás 

…. részében
12

 

  

 

IV. Általános információk: 
 

Szakember pozíciója: 3. sz. értékelési részszempont 

Szakember neve:  

Szakember releváns végzettsége:  

Szakember releváns jogosultsága(i) és 
névjegyzéki száma (adott esetben): 

 

 
V. Jelenlegi munkahely(ek): 

 

Jelenlegi munkahely(ek) 
Jogviszony jellege  

(munkaviszony, megbízás, stb.) 
Jogviszony időtartama 

(év/hó-tól) 

  ……………..-tól jelenleg is 

(A táblázat további sorokkal bővíthető) 

 
VI. A 3. sz. értékelési részszempontra tett megajánlás alapjául szolgáló munkák 

bemutatása: 
 

 
Szakmai gyakorlat időtartama 

(év/hó-tól év/hó-ig) 13 

Projekt megnevezése, szakmai gyakorlat (betöltött 
pozíció, elvégzett feladat) bemutatása olyan 

részletességgel, amely alapján a részszempont szerinti 
tartalmi követelmények fennállása megállapítható:  

1.   

2.   

…
14

   

 

                                                        
12 Kérjük az érintett rész számát megadni! 
13 A szakmai gyakorlat időtartama év/hó-tól év/hó-ig történő bemutatása során az időtartamok számítása a következő 

szerint történik: pl. 2012.01.-2012.02. feltüntetése esetén két hónap szakmai gyakorlat vehető figyelembe. Az egy 

hónapos szakmai gyakorlatot a következők szerint tüntesse fel: pl. 2012.01.-2012.01., az azonos évben végzett 

szakmai gyakorlatot a következők szerint tüntesse fel: pl. 2012.05.-2012.12.! 

Kérjük, hogy ebben az oszlopban a szakmai gyakorlat időtartamának év/hó-tól év/hó-ig történő feltüntetésén túl 

egyéb bejegyzést ne tegyen, pl. ne tüntesse fel a figyelembe vehető hónapok számát! Ajánlatkérő az ajánlatok 

értékelés és bírálata során az időben egymást átfedő szakmai gyakorlatokat csak egyszer veszi figyelembe. 
14 A bemutatott szakmai tapasztalat időtartamának meg kell egyeznie a Felolvasólapon feltüntetett időtartammal 

(hónapszámmal). Maximum 24 hónap szakmai tapasztalat bemutatása szükséges.  
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A bemutatott szakmai tapasztalatok műszaki átadás-átvétellel befejezett munkákra 
vonatkoznak. 
 

Alulírott ………………………. (név) mint a „Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés 2” 

tárgyú közbeszerzési eljárás … részében az ajánlati felhívás 3. sz. értékelési részszempont 

vonatkozásában az ajánlatban megjelölt személy nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nyertessége 

esetén rendelkezésre állok és közreműködöm a szerződés teljesítésben, az ajánlatban szereplő 

beosztásban, és nincs más olyan kötelezettségem a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a 

szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná. 

 

Kelt: ……………., 2021. .............. „ … ” 
 

 

……………………………………….. 

szakember saját kezű aláírása 
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5. SZ. IRATMINTA 
 

NYILATKOZAT  
KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN 

 

 

Alulírottak: 

…………………….......…… (képviselő neve) mint a(z) ………………………(cégnév, székhely),  
,…………………….......…… (képviselő neve) mint a(z) ………………………(cégnév, székhely),

15
 

 

cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselői kijelentjük, hogy a Kbt. 35. §-a alapján közösen ajánlatot 
teszünk a „Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés 2” tárgyú közbeszerzési eljárás … részében. 

 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívást, az ajánlattételi 
dokumentáció dokumentumait, az esetleges módosításokat, valamint a kiegészítő tájékoztatást, továbbá a 

szerződéstervezetben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen 

nyilatkozatunkkal elfogadjuk. 

 
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – 

egyetemleges felelősség- és kötelezettségvállalással az ajánlatunkban közöltek szerinti ellenszolgáltatásért 

megkötjük és teljesítjük. 
 

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

eljárásra a ………………………. (cégnév, székhely) ……....………................. (név, telefonszám, faxszám, 

e-mail cím) teljes körűen jogosult. 
 

A közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő 

nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 
 

 

 
Kelt: ……………., 2021. .............. „…” 

 

 

…………………………………………… 
a közös ajánlattevők cégszerű aláírásai 

 

                                                        
15 A közös ajánlattevők számának függvényében további sorok beszúrhatók. 
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6. SZ. IRATMINTA 

 

AJÁNLATTEVŐI 
Nyilatkozat a kizáró okokról

16
 

 

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) bekezdése szerint, a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontja 

szerinti kizáró okok tekintetében 

 
„Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés 2”  

tárgyú közbeszerzési eljárás 

…. részében
17

 

   

 

Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ………………………………. (cégnév, 
székhely) ajánlattevő  cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője a fenti tárgyú 

közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő nevében a 321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) bekezdése szerint 

nyilatkozom, hogy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság 

igazolásában résztvevő más szervezet (amennyiben ilyeneket az ajánlatomban megjelöltem) 

vonatkozásában nem áll(nak) fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjában 

meghatározott – az ajánlattételi felhívás megküldése napján hatályos – kizáró okok. 

 

 

Kelt: ……………., 2021. .............. „…” 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 
  

                                                        
16 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg. 
17 Kérjük az érintett rész számát megadni! 
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7. SZ. IRATMINTA 
 

NYILATKOZAT 
fordításról

18
 

 
„Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés 2”  

tárgyú közbeszerzési eljárás 

…. részében
19

 

  

Alulírott ………..………….…………. (név), mint a(z) ……………….……………. (cégnév, 
székhely) az ajánlattevő cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője kijelentem, hogy az 

ajánlatban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak 

tartalmáért felelősséget vállalok. 

 

 

Kelt: ……………., 2021. .............. „……” 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

  

                                                        
18 Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában idegen nyelvről lefordított dokumentumot csatol be. 
19 Kérjük az érintett rész számát megadni! 
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8. SZ. IRATMINTA 
 

 

NYILATKOZAT 
felelősségbiztosítás tekintetében 

 
„Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés 2”  

tárgyú közbeszerzési eljárás 

…. részében
20

 

  

 

Alulírott ..................................... (név), mint a(z) ......................................................... (cégnév, 
székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a nyilatkozom, hogy amennyiben a 

közbeszerzési eljárásban nyertesként kerülünk kihirdetésre, a szerződéskötés időpontjáig, 

 

- az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek megfelelően, a közbeszerzés tárgyát 

képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára felelősségbiztosítást kötünk 

és a teljesítés alatt folyamatosan fenntartjuk. 

 

VAGY21 
 

- az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a meglévő 

felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük a szerződés tárgyát képező munkára, a szerződés 

teljesítésének teljes időtartamára és a teljesítés alatt folyamatosan fenntartjuk. 

 

 

Kelt: ……………., 2021. .............. „…” 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 
 

  

                                                        
20 Kérjük az érintett rész számát megadni! 
21 Megfelelő aláhúzandó! 
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9. SZ. IRATMINTA 
 

 

NYILATKOZAT 
A hulladékok elszállítására vonatkozóan 

 
„Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés 2”  

tárgyú közbeszerzési eljárás 

…. részében
22

 

  

Alulírott ..................................... (név), mint a(z) ......................................................... (cégnév, 
székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője  

 

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

hogy a teljesítés során keletkező hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítjuk. 

 
 

Kelt: ……………., 2021. .............. „……” 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

  

                                                        
22 Kérjük az érintett rész számát megadni! 
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10. SZ. IRATMINTA 
 

 

NYILATKOZAT  
az adatkezelési tájékoztató vonatkozásában23 

 
„Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés 2”  

tárgyú közbeszerzési eljárás 

…. részében
24

 

  

Alulírott …………………….......…… (képviselő neve), mint a(z) ………………………(cégnév, 

székhely) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője kijelentem, hogy a fenti 

közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy megismertem és tudomásul vettem az ANPAST 

Europroject Szolgáltató Kft. közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, jelen eljárásban a 

dokumentáció részeként közzétett adatkezelési tájékoztatóját.  

 

Nyilatkozom, hogy az általam történő adattovábbítás kifejezett hozzájárulásommal történik, 

továbbá tudomásom van arról, miszerint az adattovábbító felelőssége annak biztosítása, hogy az 

adattovábbítás körülményeit - ideértve az adattovábbítás szükségességét és célját - figyelembe véve 

nem ütközik a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi 

rendelkezésbe. 

 

Kelt: ……………., 2021. .............. „……” 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

                                                        
23 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek külön-külön nyilatkoznia szükséges. 

 
24 Kérjük az érintett rész számát megadni! 



III. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 
- a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan - 

 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679. sz. Európai Parlament és a Tanács 
Rendelet (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az ANPAST 
Europroject Szolgáltató Kft, mint Adatkezelő a közbeszerzési eljárás, illetve az annak alapján megkötött 
szerződés teljesítése során a személyes adatok kezelése körében az alábbi tájékoztatást nyújtja. 
 

1.) AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 
 
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 
Székhely:   1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. emelet 13. ajtó 
telefonszáma:  +36-30-385-3714 
e-mail címe:  anpast@anpast.hu 
Képviseli:   Stumpf Gábor ügyvezető 
 

2.) AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGJELÖLÉSE 
 
Az Adatkezelő tevékenysége során adatfeldolgozót vesz igénybe. 
 

3.) ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
 
Az Adatkezelő nem tartozik a GDPR 37. cikk (1) bekezdése, illetve az Infotv. 25/L. §-a hatálya alá, 
ennek megfelelően nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt. 
 

4.) ADATTOVÁBBÍTÁS 
 
A közbeszerzésekről szóló CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 40. § (1) bekezdése alapján a 
közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, 
elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 46. § (3) bekezdése 
szerint az ajánlatkérő - vagy képviseletében eljáró személy, szerv - köteles a Közbeszerzési Hatóság 
vagy jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat 
megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani. 
A GDPR 4. cikk 9. pontja alapján azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az 
uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. Ezen szervek 
adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel. 
A személyes adatok uniós vagy a tagállami joggal összhangban történő továbbításán túlmenően az 
Adatkezelő személyes adatot meghatározott harmadik személy számára nem tesz hozzáférhetővé. 
 

5.) AZ ADATKEZELÉS CÉLJA  
 
Az Adatkezelő a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény alapján megkötött szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek mentén, mint 
megbízott - kezel személyes adatokat.  



A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan kezelt konkrét személyes adatok körét, ezen adatok 
kezelésének célját és jogalapját jelen tájékoztató Melléklete tartalmazza.  
 

6.) A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 
 
A GDPR és az Infotv. alapján személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ. Az érintett 
azon azonosított, vagy azonosítható természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon egy 
vagy több tényező alapján azonosítható. Az eljárásban részt vevő jogi személyek képviselőinek 
képviselői minőségében megjelenő adatai nem tartoznak a személyes adatok védelmének jelen 
szabályozása alá. 
A közbeszerzési eljárások lebonyolítása körében kezelt konkrét személyes adatok körét, ezen adatok 
kezelésének célját és jogalapját jelen tájékoztató Melléklete tartalmazza. 
 

7.) AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
 

a.) Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A 
személyes adat kezelését törvény közérdeken alapuló célból elrendeli. [Infotv. 5. § (1) bek. a.) 
pont] 

b.) Az érintett - bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy - 
hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 
[Infotv. 5. § (1) bek. b.) pont] 

c.) Az adatkezelés harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. [GDPR 6. cikk (1) 
bek. f) pont] 

 
A közbeszerzési eljárások lebonyolítása körében kezelt konkrét személyes adatok körét, ezen adatok 
kezelésének célját és jogalapját jelen tájékoztató Melléklete tartalmazza. 
 

8.) JOGOS ÉRDEK MEGJELÖLÉSE 
 
Az Adatkezelő - mint az adattovábbítás címzettje (adatátvevő) – a regisztráló szervek/személyek, illetve 
a közbeszerzési eljárásban résztvevő szereplők jogos érdekében vesz át ezen szereplőktől, és kezel 
személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig.  
A személyes jelenlétet igénylő esetekben (pl. helyszíni bejárás) az eseményen résztvevők jelenlétének 
igazolása során megadott személyes adatok kezelése a közbeszerzési eljárásban résztvevő szereplők 
jogos érdekében történik. 
 

9.) AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDŐTARTAMA 
 
A Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján: A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával 
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2) bekezdés], a 
szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig 
meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - 
közigazgatási per esetén a közigazgatási per - jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni. 
Az Adatkezelő honlapján történő regisztráció során megadott hozzájárulás esetén a hozzájárulás 
bármikor visszavonható. 
 

10.) AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK HELYE 
 
Az Adatkezelő papír alapú dokumentumokat nem őriz. A dokumentumok elektronikus formában az 
Adatkezelő szerverén kerülnek tárolásra. 



 
11.) ADATBIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK 

 
Az elektronikus formában tárolt dokumentumokhoz csak az Adatkezelő alkalmazásában álló személyek 
férhetnek hozzá. Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre annak 
érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 
 

12.) AZ ADATOK GYŰJTÉSÉNEK FORRÁSA 
 

a.) Közvetlenül az érintettől 
b.) Adatátvétel a közbeszerzési eljárásban részt vevő szereplőktől. Az Infotv. 9. § (2) bekezdése 

alapján az adatátvevő az adatkezelési feltételekre tekintet nélkül is kezelheti a személyes 
adatot és biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes 
jóváhagyását adta. Az adattovábbító felelőssége annak biztosítása, hogy az adattovábbítás 
körülményeit - ideértve az adattovábbítás szükségességét és célját - figyelembe véve nem 
ütközik a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi 
rendelkezésbe. 

 
13.) AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

 
Az érintett az alábbi jogok érvényesítésére jogosult amennyiben az adatkezelés jogalapja [jelen 
tájékoztató 7.) pont alapján]: 
 

Infotv. 5. § (1) bek. a.) pont 
„jogi kötelezettség” 

Infotv. 5. § (1) bek. b.) pont 
„hozzájárulás” 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont 
„jogos érdek” 

   

- tájékoztatáshoz való jog 
GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. § 

- tájékoztatáshoz való jog 
GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. § 

- tájékoztatáshoz való jog 
GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. § 

- hozzáférési jog 
GDPR 15. cikk; Infotv. 17. § 

- hozzáférési jog 
GDPR 15. cikk; Infotv. 17. § 

- hozzáférési jog 
GDPR 15. cikk; Infotv. 17. § 

- helyesbítési jog 
GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 21 § 

- helyesbítési jog 
GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 21 § 

- helyesbítési jog 
GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 21 § 

- törléshez való jog 
GDPR 17.; 19 cikk; Infotv. 20.,21. § 

- törléshez való jog 
GDPR 17.; 19 cikk; Infotv. 20.,21. § 

- törléshez való jog 
GDPR 17.; 19 cikk; Infotv. 20.,21. § 

- korlátozáshoz való jog 
GDPR 18.; 19 cikk; Infotv. 19.,21. § 

- korlátozáshoz való jog 
GDPR 18.; 19 cikk; Infotv. 19.,21. § 

- korlátozáshoz való jog 
GDPR 18.; 19 cikk; Infotv. 19.,21. § 

 - adathordozhatósághoz való jog 
GDPR 20. cikk 

- tiltakozáshoz való jog 
GDPR 21. cikk 

 - a hozzájárulás visszavonásához való 
jog GDPR 7. cikk (3) bek 

 

 
14.) AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

 
Az Adatkezelő köteles: 
- Az érintett részére nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható 
formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíteni, továbbá 
- Az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak 
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálni és döntéséről 
az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton 
értesíti. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a 
határidő további két hónappal meghosszabbítható 



- költségeinek megtérítését követelheti az érintettől, ha az érintett Infotv. 15. § (3) bek. a) és b) pontban 
foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan kérelmének érvényesítésével összefüggésben közvetlenül 
felmerült. 
 

15.) FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ 
 
Amennyiben az érintett megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése körében jogait 
megsértette, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, melynek 
elérhetőségei az alábbiak: székhely (ügyfélszolgálat): 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; 
postacím: 1530 Budapest Pf. 5; honlap: http://www.naih.hu; telefon: (+36 1) 391 1400; telefax: (+36 1) 
394 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. 
 
MELLÉKLET 
 

Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok kategóriái Jogalap 

Kbt. 25. §-ában meghatározott 
összeférhetetlenség kizárásának 
igazolása 

név 
GDPR 6. cikk. (1) 

bek. c.) 

Természetes személy ajánlattevő, 
részvételre jelentkező azonosítása 

név; cím; (telefon-, fax szám, e-mail) 
GDPR 6. cikk. (1) 

bek. c.) 

Eljárásba bevont más személyek (pl: 
kapcsolattartó) azonosítása 

név; (e-mail; telefon; fax) 
GDPR 6. cikk. (1) 

bek. c.) 

Természetes személy ajánlattevő, 
részvételre jelentkező Kbt. alapján tett 
nyilatkozatainak igazolása 

név, cím 
GDPR 6. cikk. (1) 

bek. c.) 

A személyes jelenlétet igénylő 
esetekben (pl. helyszíni bejárás) az 
eseményen résztvevők jelenlétének 
igazolása 

név, (cím), aláírás 
GDPR 6. cikk. (1) 

bek. c.), f) 

Alkalmasság igazolása 

személyazonosító adatok, képzettségre és végzettségre, 
szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok, szervezeti, 
köztestületi tagságra és gazdasági társaságban fennálló 
tagságra vonatkozó adatok, büntetlen előéletre vonatkozó 
adatról hatósági igazolás, gazdasági, valamint szakmai 
kamara előtt annak tagja által tett nyilatkozat, munkahely 

GDPR 6. cikk. (1) 
bek. c.) 

Adatkezelő honlapján történő 
regisztráció (természetes személy 
esetén) 

e-mail cím, adóazonosító jel, (eu adószám), irányítószám, 
település, utca, házszám, emelet/ajtó, telefonszám, 
faxszám, kapcsolattartó neve 

GDPR 6. cikk. (1) 
bek. a.), f.) 

Bíráló bizottsági tagok és általuk tett 
nyilatkozatok megőrzése 

név, lakcím, aláírás 
GDPR 6. cikk. (1) 

bek. c.) 

A közbeszerzési eljárás 
eredményeképp létrejövő szerződés, 
mint közb.dok. része feltöltése 

név, elérhetőség, kapcsolattartási adatok 
GDPR 6. cikk. (1) 

bek. c.), f.) 

A műszaki, szakmai tartalmak, mint 
közb.dok. része feltöltése 

név, (cím) 
GDPR 6. cikk. (1) 

bek. f.) 

 
 

 










