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I .   ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK  

1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGE 

Orosházi Evangélikus Egyházközösség - a továbbiakban Ajánlatkérő. 

 

Ajánlatkérő címe, elérhetőségei: 5900 Orosháza, Thék Endre u. 2., Telefon:68/412-402, e-

mail:oroshaza@lutheran.hu, képviseli: Ördög Endre igazgatólelkész 

 

Az Ajánlatkérő az a Tender-Co Kft.-t bízta meg a közbeszerzési eljárás teljes körű 

lebonyolításával. A Tender-Co Kft. az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet.  

 

Kapcsolattartási pontok:  

Cím: 1117 Budapest, Galambóc u. 22.  

  Telefonszám: 0036-1/203-3510 

  Faxszám: 0036-1/203-3510 

  Központi e-mail cím: titkarsag@tenderco.hu 

  Honlap: www.tenderco.hu  

 

Az eljárás lebonyolítása során kapcsolattartó személy: Maros Zoltán és dr. Polgár Adrienn 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (lajstromszám: 00304, 00421) 

Cím: 1117 Budapest, Galambóc u. 22. 

  Telefonszám: 0036-1/203-3510 

  Faxszám: 0036-1/203-3510 

  e-mail cím: titkarsag@tenderco.hu  

  Honlap: www.tenderco.hu 

2. AZ ELJÁRÁS MEGNEVEZÉSE, BESZERZÉS TÁRGYA 

A „Székács József Iskola fejlesztése a mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterének 

biztosítása céljából” című, EFOP-4.1.1-15-2016-00015 azonosítószámú projekt 

kivitelezése során tornaszoba, valamint sportudvar kialakítási munkáinak teljes körű 

elvégzése, beleértve a szükséges eszközök beszerzését és beépítését is. 

3. AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOSAN KIADOTT, MEGKÜLDÖTT KÖZBESZERZÉSI 

DOKUMENTUMOKKAL, IRATOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő korlátlanul, teljes körűen, díjmentesen 

együtt közvetlenül megküldi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére.  

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás kapcsán az ajánlattételre felkért gazdasági 

szereplők részére az eljárást megindító, ún. ajánlattételi felhívással együtt a jelen 

dokumentációt, valamint abban hivatkozott Vállalkozási szerződés tervezetet és kiviteli 

tervdokumentációt is megküldte az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére. A 

közbeszerzési eljárásban (az eljárás megindításakor) e dokumentumok képezik az 

Ajánlatkérő által kiadott közbeszerzési dokumentumok körét. 

4. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MENETE 

A jelen közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész (Nemzeti eljárásrend) 115. § (2)-(7) 

bekezdések rendelkezése szerint, a tárgyalás nélküli eljárásra vonatkozó szabályokra 

tekintettel folytatja le. Az eljárás lebonyolítására az eljárás megindítása napján hatályos 

mailto:titkarsag@tenderco.hu
http://www.tenderco.hu/
mailto:titkarsag@tenderco.hu
http://www.tenderco.hu/
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Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.  

A közbeszerzési eljárás fajtája egyszakaszos, hirdetmény nélküli és tárgyalás nélküli 

ún. egyszerű eljárás (az eljárás során az Ajánlatkérő tárgyalást nem tart, a benyújtott 

ajánlatok alapján végzi az ajánlatok bírálatát és értékelését és határozza meg az eljárás 

eredményét). 

Jelen közbeszerzési eljárás szerinti munkák elvégzését Ajánlatkérő az EFOP-4.1.1-15-

2016-00015 azonosítószámú projekt keretében kívánja finanszírozni. 

5. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

A jelen ajánlattételi dokumentáció rendeltetése, hogy az ajánlattétellel kapcsolatos 

tudnivalókat, vonatkozó lényeges szabályokat összefoglalja és útmutatást biztosítson az 

ajánlattevők részére ajánlatuk összeállításához, ezzel segítve munkájukat. 

Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

valamennyi előírását. Amennyiben ajánlattevő nem adja meg az összes, az ajánlattételi 

felhívásban és dokumentációban kért információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel 

meg az ajánlati dokumentációnak, ez minden vonatkozásban ajánlattevő kockázata és az 

ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.  

Az ajánlattevő köteles a dokumentációban foglalt információkat bizalmasan kezelni. Az 

ajánlattételi dokumentáció, azok egyes részei, vagy másolati példányai kizárólag a 

dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatók fel. Az 

ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem 

publikálható. 

6. HELYSZÍNI BEJÁRÁS ÉS KONZULTÁCIÓ 

Az Ajánlatkérő az eljárás során helyszíni bejárást és konzultációt tart. 

A konzultáció és helyszíni bejárás helyszíne: 5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. 

(Székács József Iskola).  

A konzultáció és helyszíni bejárás időpontja: 2017. április 5. 10:00 óra 

7. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSKÉRÉS 

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban 

foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az 

Ajánlatkérőtől a  

a +36 1 203 35 10 – es faxszámra, vagy a titkarsag@tenderco.hu  e-mail címre küldött 

levélben. 

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti ésszerű határidőben történő válaszadást az 

ajánlattételi határidőt megelőző 2. munkanapban, míg a kérdések feltételére nyitva álló 

határidőt az ajánlattételi határidőtől visszafelé számított 4. munkanapban határozza meg, 

mint ésszerű határidőt, erre tekintettel kérjük, hogy az ajánlattétellel kapcsolatban 

felmerült kérdéseiket legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 4. munkanapig 

küldjék meg a fent írt e-mail címre.  

A válaszadásra egyebekben a Kbt. 56. §-ban foglalt rendelkezések az irányadók. 

8. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE 

Ajánlattevőnek ajánlatát az ajánlati dokumentáció II. fejezetében szereplő és abban 

hivatkozott információk, és feltételek alapján kell elkészítenie, értelemszerűen sorrendben 

mailto:titkarsag@tenderco.hu
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csatolva a jelen ajánlati dokumentáció IV. fejezetének 2.1.-2.16. pontjaiban szereplő 

nyilatkozatokat, dokumentumokat. 

Ajánlatkérő a csatolandó dokumentumok kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés h) és i) pontjaira. 

9. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 

Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. 

10. A RÉSZAJÁNLATTÉTELI ÉS ALTERNATÍV AJÁNLATTÉTELI LEHETŐSÉG 

Jelen közbeszerzési eljárás során részajánlattétel és/vagy alternatív ajánlattétel nem tehető.  

11. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 

Ajánlattételi határidő: 2017. április 13. 11:00 óra.  

 

A benyújtás személyesen (kézbesítő útján), vagy postai úton történhet, hétköznapokon 

09:00-15:00 óra között, pénteki napokon 09:00-13:00 óra között, az ajánlattételi határidő 

napján pedig 09:00- 11:00 óráig. 

 

Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy 

az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának napján 11:00 óráig be kell érkeznie az 

előírt helyre, ellenkező esetben az ajánlat nem érvényes. 

A postai úton benyújtott ajánlatok esetében az esetleges késedelemből, roncsolódásból 

eredő kockázatot ajánlattevő viseli. 

Az eljárás során rögzített határidő lejárta után beérkező ajánlatot ajánlatkérő érvénytelenné 

nyilvánítja. 

Az ajánlat akkor minősül benyújtottnak, ha azt a megadott helyen az Ajánlatkérőt 

képviselő részéről átvételi elismervény ellenében átvételre került. 

12. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 

Az ajánlatokat a következő címre lehet benyújtani: 

 

Tender-Co Kft. székhelye, 1117 Budapest, Galambóc u. 22. 

Kapcsolattartási pontok: Titkárság 

13. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDŐPONTJA 

Időpontja: 2017. április 13. 11:00 óra 

 

Helye: Tender-Co Kft. székhelye, 1117 Budapest, Galambóc u. 22., Tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 68. § (3) bekezdésben foglalt személyek lehetnek jelen. 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevő neve, címe (székhelye, 

lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 

szempontok alapján értékelésre kerülnek.  

Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és a bontási eljárás során lezajlott eseményekről, 

elhangzott nyilatkozatokról jegyzőkönyvet készít, melyet az ajánlattevőknek öt napon belül 

megküld. 

14. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 
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Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok elbírálását a Kbt. 69.-72. § rendelkezéseinek 

megfelelően, az ott írt Ajánlatkérői intézkedések alkalmazásával végzi.  

 

Az érvényes és a szerződés teljesítésére alkalmasnak ítélt ajánlattevők ajánlatai közül 

pedig a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és a jelen 

dokumentáció III. fejezetében részletezett értékelési szempontrendszer és pontozási 

módszer alkalmazásával a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint (a legjobb ár-érték 

arányt megjelenítő szempontok és súlyszámok) választja ki.  

15. HIÁNYPÓTLÁS 

Hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint van lehetőség. Az esetleges hiánypótlás elrendeléséről az 

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását követően rendelkezik.  

16. TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ DÖNTÉSEIRŐL  

A Kbt. rendelkezései szerint az Ajánlatkérő az eljárás során nyilvános eredményhirdetést 

nem tart.  

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 

meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatok elbírálásáról.  

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az összegezést az eljárásban 

résztvevő összes ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton 

megküldi. 

17. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 

A szerződés megkötésére a Kbt. 131. § (4) - (6) bekezdéseiben foglaltak az irányadók: 

 

Kbt. 131. §  

(4) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 

visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 

tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 

összegezésben megjelölte.  

(5) A nyertes ajánlattevő és - a (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb 

ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 

összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc - 

építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik.  

(6) Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség (5) bekezdés szerinti időtartama alatt 

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

szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás 

eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó 

adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam 

lejártáig, a 115. § szerinti eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő 

öt napos időtartam lejártáig. 

18. AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK 

18.1. Közös ajánlattétel 

A Kbt. 35. § és 115. § (4) bekezdés szerint több gazdasági szereplő közösen is tehet 

ajánlatot, figyelemmel a Kbt.-ben előírt feltételekre.  

Kbt. 115. § (4) bekezdés előírása: „Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott 

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

közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem 

küldött ajánlattételi felhívást.”  

 

Kbt. 35. § lényeges előírásai:  

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

minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy 

részvételre jelentkezők megjelölését. 

 

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

felelnek. 

 

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

személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő 

lejárta után változás nem következhet be.  

 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők együttműködési 

megállapodását, melynek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:  

- a közös ajánlattevők egyértelmű, korlátlan és egyetemleges felelősségvállalásról 

szóló nyilatkozatukat, 

- a közös ajánlattevők közötti hatáskörök, feladatok megosztásának leírását, 

- a közös ajánlattevők által vállalt teljesítések arányának meghatározását, valamint  

- valamely tagot a jelen közbeszerzési eljárásban való képviseletére teljes jogkörrel 

feljogosító meghatalmazást. 

A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell 

lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet 

felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság 

jóváhagyásától. 

18.2. Az eljáráson való részvétellel kapcsolatos további lényeges előírások 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét a Kbt.-ben rögzített alábbi, lényeges rendelkezésekre:  

 

25. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, 

hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező 

helyzetek kialakulását.  

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az 

ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, - ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, 

valamint az általa foglalkoztatottakat is - amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 

gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban 

részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.  

(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként  

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos 

tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,  

b) az a szervezet, amelynek  

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,  

bb) tulajdonosát,  

bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az 

ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 

bevonta,  
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ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 

 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság 

kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként  

a) a köztársasági elnök,  

b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,  

c) a Kormány tagja,  

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,  

e) a legfőbb ügyész,  

f) az Alkotmánybíróság elnöke,  

g) az Állami Számvevőszék elnöke,  

h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági 

Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti 

Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, 

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy  

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke  

tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója 

tulajdonában álló szervezet.  

 

(5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet 

figyelmét arra, ha a (3)-(4) bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többlet-

információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele 

összeférhetetlenséget eredményezne. 

 

36. § (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban 

- részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -  

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik 

részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,  

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,  

c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való 

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

 

138. § (1) A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 

félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet 

létrehozásának kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette [35. § (8)-(9) bekezdés] - a 

nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő 

(ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a 

továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie. Építési beruházás esetén az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 

alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből.  
 

138. § (5) Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet 

igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további 

közreműködőt. 
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18.3. Ajánlati kötöttség 

A Kbt. 81. § (11) bekezdésének megfelelően az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához az 

ajánlattételi határidő lejártától kötve van (ajánlati kötöttség). Az ajánlati kötöttség 

időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 naptári nap. 

Rövidebb időtartamra szóló ajánlati kötöttség esetén az ajánlatot Ajánlatkérő 

érvénytelennek nyilvánítja. 

18.4. Az ajánlattétel költségei 

Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt 

terheli. Az Ajánlatkérő nem téríti meg az ajánlattevőnek az ajánlat elkészítésével 

kapcsolatban felmerült kiadásait. 

18.5. Az eljárás során használt nyelv 

Az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő és a 

kapcsolattartó kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi 

figyelembe, és bármilyen - az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot 

- kizárólag magyar nyelven tud az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. Az ajánlatot 

képező dokumentum minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, hogy 

legyenek. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű 

dokumentummal együtt legalább annak felelős magyar nyelvű fordítása is 

benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely 

tekintetében az ajánlattevő képviselője nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti 

szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott 

dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi 

figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. 

18.6. Az eljárás során hivatkozott jogszabályok jegyzéke és rövidítések 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a továbbiakban: Kbt. 

 

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 továbbiakban: 321/2015. Kr. 

 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet, a továbbiakban: 322/2015. Kr. 

 

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a továbbiakban: Ptk. 

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a továbbiakban: Art. 
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I I .  KÖZBESZERZÉSI MŰ SZAKI LEÍRÁS,  AJÁNLA TKÉRŐI 

ELVÁRÁSOK,  SZERZŐDÉS ES FELTÉTELEK  

1. FELADAT ÖSSZEFOGLALÓ, MENNYISÉGI KIMUTATÁS 

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás lebonyolításával a „Székács József Iskola 

fejlesztése a mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterének biztosítása céljából” 

című, EFOP-4.1.1-15-2016-00015 azonosítószámú projekt kivitelezéséhez kapcsolódóan 

kíván vállalkozási szerződést kötni tornaszoba, valamint sportudvar kialakítási munkáinak 

teljes körű elvégzésére, beleértve a szükséges eszközök beszerzését és beépítését is. 

 

A szerződés szerinti munkák részletezését a kiviteli tervdokumentáció és árazatlan 

költségvetési kiírás tartalmazza.  

 

A szerződés szerinti munkák összefoglaló leírása:  

 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a beszerzés tárgya szerinti kivitelezési munka nem 

engedélyköteles. 

 

 

Sportudvar fejlesztési munkák:  

A régi aszfaltburkolatú kézilabdapálya és salakburkolatú futópálya elbontásra kerül, 

helyükre új, szabványméreteknek megfelelő, gumiburkolatú kombinált sportpálya és 

futópálya épül. A kombinált sportpálya nyugati oldalán 20 fm hosszúságú, 3 ülőpadsoros 

mini lelátó kerül megépítésre. Gumiburkolatot kap a régi salakburkolatú távolugró gödör 

nekifutó-pálya. A távolugró gödör három oldala mentén laposacél rácsozattal fedett, 

betonanyagú homokfogó padlócsatorna készül. Új elemként kerül megépítésre egy 50 fm 

hosszúságú, 2%-os lejtésű, gumiburkolatú futópálya. A sportudvarra kültéri 

fitneszsporteszközöket helyezünk el a szabvány szerint előírt gumiburkolatú ütéscsillapító 

felület kiépítésével. A sportudvarra kerti padokat, hulladéktárolókat kell elhelyezni. A régi, 

elavult kerékpártároló helyére új, korszerű elrendezésű, fedett, zárható kerékpártároló épül. 

A kombinált sportpálya nyugati oldalán egy darab sportszerraktár épül sporteszközök 

tárolására. A tervezett sportudvar Pacsirta utcai bejáratát kiselemes térkőburkolattal kell 

elkészíteni. A telekbelsőben meglévő, sérült, rossz állapotú térkő- és aszfaltburkolatokat el 

kell bontani, helyükre új, a már meglévő kiselemes térkőburkolatokhoz igazodó térburkolat 

készülnek az É-2 jelű tervlapon jelölt helyeken. Térkőburkolat készül az új kerékpártároló 

területén. A pályák megépítése és a sporteszközök telepítése, térburkolatok elkészítése után 

a szükséges faültetéssel és füvesítéssel zöldfelületek kialakítása is megvalósításra kerül. Az 

ingatlan meglévő utcai vasbeton lábazatos, idomacélbetétes, töredezett, korrodálódott 

kerítése elbontásra kerül, és annak nyomvonalán új táblás kerítésrendszer kerül kiépítésre, 

egy darab személybejáróval és egy darab kétszárnyú kapuzattal. Sor kerül a sportudvar 

teljes elektromos felújítására. 

 

 

Tornaszoba kialakítása: 

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség által fenntartott Székács József Evangélikus 

Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium iskolai oktatási tevékenységéhez kapcsolódóan a 

tanulói létszámához viszonyítva nem rendelkezik megfelelő méretű tornateremmel. Ahhoz, 

hogy a mindennapos testnevelés igényeket ki tudja elégíteni, mindenképpen szükséges 

meglévő tornatermi kapacitását bővíteni. Ezen cél elérése érdekében az iskola 
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szomszédságában lévő - évek óta üresen álló - önkormányzati épületet veszi igénybe. 

Orosháza Város Önkormányzata a Pacsirta u. 8. szám alatt elhelyezkedő épületét bérleti 

szerződés keretében átadta használatra az Orosházi Evangélikus Egyházközség számára. A 

pályázat keretében sor kerül ennek az épületnek a teljes energetikai korszerűsítésére 

(gépészeti és villamos felújítás, külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, tetőszigetelés) és 

az előírásoknak megfelelő akadálymentesítésére. 

 

 

 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen eljárás tárgyalás nélküli 

eljárás, így a kiírással, beleértve a műszaki leírással, tervekkel és árazatlan 

költségvetési kiírással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket és a szerződés tervezettel 

kapcsolatos észrevételeket – a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatáskérés 

szabályainak megfelelően – kizárólag az ajánlattételi szakaszban lehet az ajánlatkérő 

felé jelezni. Az ajánlat benyújtását követő észrevételekre a jelen eljárás keretében 

nincs lehetőség.  

2. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI-SZAKMAI LEÍRÁS  

Az Ajánlatkérő a jelen dokumentáció részeként bocsátja rendelkezésre a tárgyi kivitelezési 

munkára vonatkozó komplett kiviteli tervdokumentációt.  

A kiviteli tervdokumentáció tartalma (az alábbi összefoglaló alapján az ajánlattevők 

ellenőrizni tudják, hogy a részükre átadott dokumentáció teljes körűen tartalmazza-e 

terveket, rajzokat, műszaki leírásokat):  

- Sportudvar kialakítására 

o zöldfelület fejlesztésére, kerítés építésére, közösségi tér kialakítására 

vonatkozó műszaki beavatkozási terv 

o elektromos műszaki beavatkozási tervdokumentáció 

o árazatlan költségvetés az építési munkákra 

o árazatlan költségvetés az elektromos munkákra 

 

- Tornaszoba kialakítása 

o építészeti műszaki leírás 

o tűzrendészeti műszaki leírás 

o elektromos építési kivitelezési tervdokumentáció 

o épületgépészeti szerelési tervdokumentáció 

o árazatlan költségvetés az építészeti munkákhoz 

o árazatlan költségvetés az épületgépészeti munkákhoz 

o árazatlan költségvetés az elektromos kivitelezési munkákhoz 

o árazatlan költségvetés a fitness és tornaeszközök beszerzésére és 

telepítésére 

 

 

A kiviteli tervdokumentációban jelölt esetleges konkrét anyagok/termék megnevezése az 

anyagok/termékek jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt, 

a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kijelentést kell érteni.  

 

A tervek és a tendertervi feladatkiírás összevetéséből az ajánlattevők által feltételezett 

esetleges műszaki észrevételekből adódó mennyiség-eltérések, hiányzó tételek esetén az 

ajánlatkérő jóváhagyását kell kérni - az ajánlattételi szakaszban kiegészítő 

tájékoztatás kérés formájában - azok ajánlatban történő figyelembe vételéhez. 
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Ajánlatkérő a felmerült észrevételek és kérdések alapján kiegészítő tájékoztatás során 

rendezi a felvetett eltérés, hiányzó tétel szerepeltetésének menetét (ajánlattevők saját 

hatáskörben nem jogosultak az árazatlan költségvetési kiírás módosítására, 

kiegészítésére!). 

 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen eljárás tárgyalás nélküli 

eljárás, így a kiírással és a szerződés tervezettel kapcsolatos észrevételeket - a Kbt. 56. 

§ szerinti kiegészítő tájékoztatáskérés szabályainak megfelelően – kizárólag az 

ajánlattételi szakaszban lehet az ajánlatkérő felé jelezni. Az ajánlat benyújtását 

követő észrevételekre a jelen eljárás keretében nincs lehetőség. 

3. TELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS LÉNYEGI ELŐÍRÁSOK 

A kivitelezési munkálatokhoz szükséges elektromos áram és építési víz vételezésének 

lehetősége biztosított, azonban a kivitelezőnek a kivitelezés megkezdésekor alállomás 

mérők felszerelésével biztosítania kell azt, hogy az építkezés során felhasznált elektromos 

áram, illetve víz felhasználás a kivitelező költsége, azaz ajánlatkérő a kivitelezés során 

szükséges energiaköltséget nem biztosítja.  

 

Az építkezésnél keletkező törmeléket Ajánlattevőnek szabályszerűen, megfelelő és kijelölt 

hivatalos hulladék – lerakóhelyen kell leraknia, amelynek tényét a lerakást igazoló jeggyel 

Ajánlatkérő részére történő bemutatással igazolnia tudni kell. A törmelék elszállításának és 

elhelyezésének faladata, valamint annak költségei Ajánlattevőt terhelik. A hulladék-lerakó 

jegy másolatát az átadás-átvételi dokumentációhoz csatolni kell. 

 

A szerződés alapján szállítandó és az építésnél felhasznált valamennyi áru, termék 

származási helyét, valamint (importált termék, beépített alkatrész, vagy egység esetén) a 

belföldi forgalomba kerülésének jogszerűségét – ajánlatkérő műszaki ellenőrének kérésére 

– az ajánlattevőnek igazolnia kell. 

Ajánlattevő kötelessége megszerezni minden szükséges engedélyt, amely a beépített árukra 

vagy termékekre Magyarországon előírás. 

 

A kivitelezési munka végzése során biztosítani kell, hogy a keletkező környezetterhelés, 

igénybevétel a külön jogszabályban meghatározott és megengedett mértéken belül 

maradjon.  

 

Nyertes ajánlattevő az építési kivitelezési tevékenységek során A környezeti zaj és rezgés 

elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm.rendelet 12. § -ában, 

valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. mellékletében előírtak alapján köteles eljárni. 

 

Az építési területen belül tárolt, a kivitelező tulajdonát képező szerszámok és berendezések 

vagyonvédelmének biztosítása nyertes ajánlattevő feladata. 

 

A felvonulási területet a munka befejeztével a használatba vételkori állapotnak 

megfelelően helyreállítva kell visszaadni. Az esetlegesen keletkezett hibákat, 

rongálódásokat ki kell javítani. Ezért külön térítés nem igényelhető. 

 

A nyertes ajánlattevő a beruházás befejezésekor két példány megvalósulási dokumentációt 

köteles átadni. 
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Nyertes ajánlattevő a munkavégzés ideje alatt állandó helyszíni képviselőt (építésvezetőt) 

köteles biztosítani, aki érdemben ellátja a szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses 

munkák végzése során. 

4. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

A jelen dokumentáció részeként, de külön file-ban csatoljuk az Ajánlatkérő által 

alkalmazni kívánt vállalkozási szerződés tervezetet.  

 

A közbeszerzési eljárás formájára tekintettel a szerződés feltételeiről az Ajánlatkérő 

nem tárgyal. 

Amennyiben a szerződés tervezettel kapcsolatban az ajánlattevőnek észrevétele, 

kérdése van, úgy azt az ajánlattételi időszakban a kiegészítő tájékoztatás kérés 

szabályainak megfelelően kell jeleznie. 

Az eljárás eredményhirdetését követően a szerződés tervezet kizárólag az Ajánlatkérő és a 

nyertes ajánlattevő személyével és ajánlatával kapcsolatos adatokkal, információkkal és 

adminisztratív jellegű további adatokkal egészülhet ki (azok helyét a szerződés tervezetben 

jellemzően szürke színnel jelöltük). 
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I I I .  AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTRENDSZERE ,  AZ AJÁNLATI  

ELEMEK TARTALMA 

1. AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTRENDSZER 

Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja 

szerint az alábbiakban meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok és 

súlyszámok alapján kívánja kiválasztani: 

 

RÉSZSZEMPONTOK MEGHATÁROZÁSA SÚLYSZÁM 

1.) részszempont: Tartalékkerettel növelt egyösszegű nettó ajánlati ár 

mindösszesen (a kivitelezési munkák teljesítésének, 10 % tartalékkerettel 

növelt egyösszegű átalány díja, nettó HUF-ban megadva) 

Ajánlattevőknek az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott árazatlan 

költségvetési kiírás teljes körű beárazásával kell megadniuk az 

ajánlatunkban vállalt ajánlati árat. Az árazott költségvetés az egyösszegű 

ajánlati ár alátámasztásául szolgál. Az érvényes ajánlatok összehasonlítása 

a főösszesítő lap „Tartalékkerettel növelt egyösszegű nettó ajánlati ár 

mindösszesen” sorban kapott ellenszolgáltatás alapján történik, a 

közbeszerzési eljárásban ez az érték a nettó ajánlati ár összesen 

70 

2.) részszempont: Az ajánlattevő által vállalt jótállási idő (a sikeres 

műszaki átadás-átvétel időpontjától számítottan hónapokban megadva) 

Ajánlattevőnek minimum 12 hónap maximum 24 hónap vállalható 

időintervallumban kell megadnia ajánlatát.  

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a 2. részszempont (vállalt jótállás) azon 

legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt 

ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 24 hónap.  

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a 2. pont részszempont (jótállási idő 

mértéke) azon minimum szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlat 

nem lehet: 12 hónap.  

30 

 

 

2. AZ AJÁNLATI ELEMEK MEGADÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

2.1. Ajánlati ár 

Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, a szerződés tervezetben, a jelen 

dokumentációban és a tervdokumentációban rögzítettek szerint a munka egészére 

egyösszegű, ún. átalány vállalkozói díjat (nettó HUF megbontásban) kell megadnia az 

árazatlan költségvetési kiírásoknak megfelelően. A megadott átalánydíj a felmerülő összes 

anyag, díj és járulékos költséget magában foglalja.  

 

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás során a teljes nettó kivitelezési érték 10 %-a 

mértékű tartalékkeretet is alkalmaz! 

 

Az egyösszegű ajánlati ár (átalányár) a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés 

beárazott tételeinek, valamint az ajánlattételi időszak során az Ajánlatkérő által 

meghatározott esetleges kiegészítő, beárazott tételeinek (munka és anyagdíj) összege, azaz 

az összesített költségvetési főösszesítő „Tartalékkerettel növelt egyösszegű nettó ajánlati 
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ár mindösszesen” sorban kapott ellenszolgáltatás összege. Ajánlatkérő a benyújtott 

érvényes ajánlatokat ezen összeg összehasonlítása alapján értékeli.  

 

Az 1. részszempontnál a legalacsonyabb ajánlati ár minősül legjobb, legkedvezőbb 

ajánlatnak. 

 

A tervdokumentációban szereplő költségvetési kiírás tételeit az ajánlattevőnek 

ellenőriznie kell. Az ajánlattevők által feltételezett esetleges műszaki észrevételek, 

mennyiség-eltérésekkel, hiányzó tételekkel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit az 

Ajánlatkérő felé kiegészítő tájékoztatás-kérés formájában kell jelezni! A kiadott 

árazatlan költségvetési kiírásban foglaltakat az ajánlattevők saját hatáskörben nem 

módosíthatják!  

2.2. Az ajánlattevő által vállalt jótállási idő  

Ajánlattevőnek ezen részszempont alatt azt kell megadnia, hogy a beruházás sikeres 

műszaki-átvétel időpontjától számítottan a jótállási határidő vállalása vonatkozásában hány 

hónapot vállalnak.  

 

Ajánlattevőknek vállalásaikat egész hónapokban kifejezve kell megadniuk. 

 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy ezen részszempontra tehető 

vállalás minimuma, amelynél kedvezőtlenebb vállalást az ajánlattevő nem adhat: min. 12 

hónap.  
 

Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattevői vállalás 

legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt ajánlatkérő a 

ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 24 hónap.  

 

Ezen részszempontnál az érvényes ajánlatok közül a leghosszabb jótállási határidő minősül 

legjobb, legkedvezőbb ajánlatnak. 

3. A PONTOZÁS MÓDSZERE 

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa az összes szempont 

esetén:  

1-10 pont. 

 

Az ajánlatkérő az értékelési pont számítását két tizedes jegy pontossággal végzi. 

 

Amelyik részszempontnál az Ajánlatkérő alszempontokat is meghatározott, ott az ajánlatok 

bírálata az alszempontok és az alszempontok súlyszámai alapján történik. 

 

A pontozás módszere: minden részszempont esetében: a legjobb ajánlat megkapja a 

maximális 10 pontot, a tőle kedvezőtlenebb ajánlat pontszáma a legjobbhoz viszonyított 

arányosítással (relatív arányosítással) kerül meghatározásra, a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható 

módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) 

III.A.1. pontja szerint.  

 

Az 1. részszempontnál az Ajánlatkérő a fordított arányosítás [Útmutató III.A.1.ba) pont] 
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szabályai szerint jár el, az alábbi képlet alapján:  

P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max – P min) + P min 

 

 

A 2. részszempontnál az Ajánlatkérő az egyenes arányosítás [Útmutató III.A.1.bb) pont] 

szabályai szerint jár el, az alábbi képlet alapján:  

P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max – P min) + P min 

 

Ahol, 

P =    a vizsgált ajánlat adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max =   a pontskála felső határa (10 pont) 

P min =   a pontskála alsó határa (1 pont)  

A legjobb = az adott szempont vonatkozásában a legkedvezőbb ajánlat  

A vizsgált =   a vizsgált ajánlat  

 

A fentiek szerint megkapott értékelési pontszámot az ajánlatkérő az adott részszemponthoz 

tartozó súlyszámmal megszorozza, majd a súlyozott pontszámokat összeadja. Az így 

kapott pontszám az ajánlattevő által elért összpontszám. Az eljárás nyertese az az 

ajánlattevő, aki a fenti pontozás során a legmagasabb összpontszámot kapja.  

 

A ajánlati elemekkel kapcsolatos ajánlattevői vállalásokat az ajánlattevőknek az ajánlatban 

csatolandó felolvasó lapon és az ún. ajánlati nyilatkozatban kell szerepeltetnie. Felhívjuk 

az ajánlattevők figyelmét, hogy a vállalásaikat az ajánlattételi felhívásban és 

dokumentációban, valamint (adott esetben) az ajánlattételi időszak alatt megküldött 

kiegészítő tájékoztatásokban foglaltak figyelembevételével kell meghatároznia. 

Az ajánlattevő vállalásai, az ajánlati elemek nem lehetnek feltételhez kötöttek, nem 

lehetnek többváltozatúak, továbbá azokat az ajánlatkérő által előírt formában és módon 

kell az ajánlatban szerepeltetni. 
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IV.  AZ AJÁNLATOK BENYÚJT ÁSA  

1. AZ AJÁNLAT ÁLTALÁNOS FORMAI ELŐÍRÁSAI 

AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZŐ FORMAI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐEN KELL 

BENYÚJTANI:  

 

PÉLDÁNYOK: Az ajánlatokat 1 eredeti nyomtatott, papíralapú példányban és a 

papíralapú példánnyal megegyező további 1 db elektronikus példányban (pdf 

formátumú szkennelt változatban, valamint az árazott költségvetést 1 db xls formátumban 

pl. CD/DVD mellékletben) kell benyújtani.  

KÖTÉS: Az ajánlat eredeti példányát sérülésmentesen nem bonthatóan, lapozhatóan össze 

kell fűzni, vagy be kell kötni; 

OLDALSZÁMOZÁS: Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 

Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres 

oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet 

számozni. 

TARTALOMJEGYZÉK: Az ajánlatnak az elején (a fedlapot követően) tartalomjegyzéket kell 

tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján 

megtalálhatóak; 

ALÁÍRÁS: Az ajánlatban csatolt, az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet által készített minden 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. Az ajánlat 

oldalait szignálni nem kell!  

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak 

végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 

kézjeggyel kell ellátni. 

CSOMAGOLÁS: Az ajánlatot (a papíralapú és az elektronikus példányt) sérülésmentes, zárt 

csomagolásban (pl. borítékban) kell benyújtani. A csomagoláson az  

„Ajánlat az Orosházi Evangélikus Egyházközösség részére – sportudvar fejlesztés (EFOP-

4.1.1-15-2016-00015 azonosítószámú projekt) Felbontani tilos az ajánlattételi határidő 

lejárta előtt!” 

 

megjelölést kell feltüntetni. 

2. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK JEGYZÉKE 

Az ajánlatot az alábbiakban felsorolt pontok szerint a fedlap és számozott tartalomjegyzék 

után (a sorrendet megtartva) kell összeállítani: 

Ajánlattevőknek az alábbi ellenőrző lista [Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pont szerinti jegyzék] 

ad támpontot a csatolandó dokumentumok, igazolások, nyilatkozatok sorrendjével 

kapcsolatban. Az ajánlattevők a táblázat használatával tudják ellenőrizni a csatolt 

dokumentumok meglétét. Az egyes dokumentumok tartalmával kapcsolatos előírásokat 

Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció jelen fejezetében külön-külön pontok alatt foglalja 

össze. Az ellenőrző listát célszerű használni a tartalomjegyzék elkészítésénél is. 
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DOKUMENTUM MEGNEVEZÉSE 

A DOKUMENTÁCIÓ 

IV. FEJEZETE 

VONATKOZÓ 

PONTJA 

ELLENŐRZÉS 

/ OLDALSZÁM 

 

Formai előírások ellenőrzése:  

Példányok száma 

Kötés 

Oldalszámozás 

Aláírás 

1.  

1. Fedlap  1.  

2. Tartalomjegyzék 1.  

3. Felolvasólap 2.1.  

4. Információs adatlap 2.2.  

5. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat 2.3.  

6. Vállalkozói javaslat 2.4.  

7. 
Adott esetben csatolandó: Közös ajánlattevői 

megállapodás  
2.5.  

8. 
A Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint nyilatkozat (Kkv. tv. 

besorolásról) 
2.6.  

9. Aláírási címpéldány/aláírási minta 2.7.  

10. Adott esetben csatolandó: Meghatalmazás  2.8.  

11. A jogi kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozat 2.9.  

12. 
Adott esetben csatolandó: A Kbt. 65. § (7)-(8) 

bekezdéseivel kapcsolatos iratok 
2.10.  

13. Nyilatkozat alkalmassági követelményekről 2.11.  

14. Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról 2.12.  

15. Nyilatkozat felelősségbiztosítás kiterjesztéséről  2.13.  

16. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 2.14.  

17. Nyilatkozat a Kbt. 36. § (1) bekezdéséről 2.15.  

18. 
Az ajánlattevő által fontosnak ítélt egyéb 

dokumentumok (adott esetben) 
2.16.  

 

2.1. Felolvasólap 

Az Ajánlattevőnek – a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján - ajánlatához csatolnia kell a 

kitöltött és cégszerűen aláírt felolvasólapot, melynek mintáját a jelen ajánlattételi 

dokumentáció 1. számú melléklete tartalmazza. A felolvasólap Kbt. 68. § (4) bekezdés 

szerinti tartalma a bontási eljáráson ismertetésre kerül. 

 

Közös ajánlattétel esetén ezt a dokumentumot a közös ajánlattevői megállapodásban 

rögzített képviseleti mód alapján a közös ajánlattevők nevében kell csatolni! 

2.2. Információs adatlap 

Az Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a jelen ajánlattételi dokumentáció 2. számú 

mellékletében megadott, kitöltött információs adatlapot.  

 

Közös ajánlattétel esetén ezt a dokumentumot az ajánlattevőknek külön-külön kell 
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csatolniuk! 

2.3. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat  

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett 

nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás, dokumentáció, valamint a szerződés tervezet 

feltételeinek elfogadásáról, a szerződés megkötéséről és teljesítéséről és a kért 

ellenszolgáltatásról.  

A nyilatkozat mintáját a jelen ajánlati dokumentáció 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdés előírásai szerint a 

papíralapú ajánlatban ezt a nyilatkozatot minden esetben eredeti példányban szükséges 

csatolni! 

 

Közös ajánlattétel esetén ezt a dokumentumot a közös ajánlattevői megállapodásban 

rögzített képviseleti mód alapján a közös ajánlattevők nevében kell csatolni! 

2.4. Vállalkozói javaslat  

Ajánlattevőnek ajánlatához részletes vállalkozói javaslatot kell benyújtania, melynek 

részei:  

- a beárazott tételes költségvetések (Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a 

kiviteli tervdokumentációban szereplő árazatlan költségvetést beárazott formában),  

Az árazott költségvetést – a nyomtatott példányok mellett - 1 elektronikus példányban, 

xls formátumban is (pl. CD) be kell nyújtani. 

Ajánlattevőnek a munka egészére ún. átalány árat kell megadnia, amely a felmerülő 

összes anyag, díj és járulékos költséget magában kell foglalnia. Az árazatlan 

költségvetéseket beárazva az ajánlathoz kell csatolni. Alternatív árajánlat nem tehető. 

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a költségvetések beárazása és 

becsatolásuk az ajánlatba kötelező! 

- A kiviteli tervdokumentációban megnevezett konkrét anyagoktól, termékektől 

eltérő anyagok/termékek ismertetése 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kiviteli tervdokumentációban található konkrét 

anyagokra, termékekre, eljárásra, védjegyre hivatkozó megnevezések csak a 

közbeszerzés tárgyával kapcsolatos minőségi elvárásokat hivatottak egyértelműen 

jelezni. Az ajánlat bármely más, funkcionalitásában, minőségében és műszaki 

tartalmában legalább ezzel egyenértékű anyagok, eszközök és berendezések 

felhasználásával kidolgozható!  

Amennyiben az ajánlattevő a költségvetési kiírásban és a tervekben megnevezett 

anyagoktól, termékektől eltérő anyagokat, termékeket kíván a kivitelezés során 

felhasználni, úgy az az ajánlattevőnek az ajánlatában jeleznie kell (megadva a tervben, 

költségvetési kiírásban szereplő anyagot/terméket és megadja az ajánlattevő által e 

helyett ajánlott anyagot/terméket, továbbiakban: ún. helyettesítő termék). Az ún. 

helyettesítő termékek kapcsán az ajánlattevőnek az ajánlatában ismertetnie kell az 

adott termék gyártmányát, típusát, főbb műszaki specifikációját.  

A kivitelezés során az adott terméket minden esetben a gyártói előírások szerint kell 

beépíteni. 
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Amennyiben ajánlattevő e leírásában nem ad meg ún. helyettesítő terméket, az úgy 

tekintendő, hogy az ajánlattevő a kiviteli tervdokumentációban megadott konkrét 

gyártmány, típus beépítését, felhasználását vállalja a kivitelezés során. 

- heti lebontású teljesítési ütemterv, amelyben ajánlattevő megadja legalább az 

alábbi információkat:  

- az adott munkanem megnevezése 

- az adott munkanem időbeni szükségessége 

Nyertes ajánlattevőnek az ajánlatban csatolt ütemtervét a szerződés hatálybalépéséig 

bezárólag aktualizálnia és véglegesítenie kell!  

Az ütemterv elkészítésénél ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a munkavégzésre 

vonatkozóan meghatározott előírásokra és arra, hogy szombat, vasárnap, valamint 

ünnepnapokon a munkavégzés korlátozott!  

2.5. Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben csatolandó) 

Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevői együttműködési 

megállapodást, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:  

- a közös ajánlattevők egyértelmű, korlátlan és egyetemleges felelősségvállalásról 

szóló nyilatkozatukat, 

- a közös ajánlattevők közötti hatáskörök, feladatok megosztásának leírását, 

- a közös ajánlattevők által vállalt teljesítések arányának meghatározását, valamint  

- valamely tagot a jelen közbeszerzési eljárásban való képviseletére teljes jogkörrel 

feljogosító meghatalmazást. 

A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell 

lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet 

felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság 

jóváhagyásától. 

 

A közös ajánlattevői megállapodást értelemszerűen a közös ajánlattevők mindegyike 

lássa el cégszerű aláírásával! 

2.6. A Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint nyilatkozat (Kkv. tv. besorolásról)  

Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a 

kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- 

vagy középvállalkozásnak minősül-e.  

 

A nyilatkozat mintáját a jelen ajánlattételi dokumentáció 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

Közös ajánlattétel esetén ezt a dokumentumot az ajánlattevőknek külön-külön kell 

csatolniuk! 

2.7. Aláírási címpéldány, aláírási minta 

Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot 

(az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat) ajánlattevőként aláíró személy(ek) érvényes 

aláírási címplédánya(i)t (aláírási mintáját vagy ezzel egyenértékű okmányát).  

 

Ezt a dokumentumot csatolni kell továbbá adott esetben az alvállalkozó és az olyan 

gazdasági szereplő vonatkozásában is, amelynek kapacitására támaszkodva kíván az 
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ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelelni. Az alvállalkozó és a más gazdasági 

szereplő vonatkozásában abban az esetben kell az aláírási címpéldányt az ajánlathoz 

csatolni, ha ezen szervezetek az ajánlatban szereplő valamely dokumentumot maguk látják 

el aláírásukkal. 

 

Természetes személyek, valamint azon formában működő gazdasági szereplők, akik a 

vonatkozó jogszabályok alapján nem kötelesek aláírási címpéldánnyal, vagy aláírási 

mintával rendelkezni, esetükben Ajánlatkérő elfogadja, ha teljes bizonyító erejű 

magánokiratban foglalt ún. aláírási minta kerül benyújtásra, amelyek az „alábbiak szerint 

írok alá….” szöveg mellett az adott személy aláírása szerepel.  

 

Közös ajánlattétel esetén ezt a dokumentumot az ajánlattevőknek külön-külön kell 

csatolniuk! 

2.8. Meghatalmazás (adott esetben csatolandó) 

Amennyiben az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat nem a cégjegyzék 

szerint képviseletre jogosult személy(ek) írja/írják alá, úgy az ajánlatba – az aláírási 

címpéldány(ok)on kívül – csatolni kell a közbeszerzési eljárásban való teljes körű 

képviseleti jogosultságról szóló, a meghatalmazott személy aláírását is tartalmazó teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is. 

 

A meghatalmazás mintáját a jelen ajánlattételi dokumentáció 5. számú melléklete 

tartalmazza. 

2.9. Az előírt jogi kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozat 

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban az alábbi jogi kizáró okokat írta elő:  

 

ELŐÍRT KIZÁRÓ OK 

A SZERVEZET MEGJELÖLÉSE, AKIVEL 

SZEMBEN AZ ADOTT KIZÁRÓ OK ELŐÍRÁSRA 

KERÜLT 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) - q) pont 

Ajánlattevő, 

alvállalkozó, 

alkalmasság igazolásában részt vevő 

gazdasági szereplő 

 

A jogi kizáró okokkal kapcsolatos igazolások: 

 

 Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

17. § (1) bekezdése alapján nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben nem állnak 

fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdésében szereplő kizáró okok.  

 

 Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) 

alpontja szerint köteles igazolni.  

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet hivatkozott előírásai: 

8. § ib) pont és 10. § gb) pont: 

 a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, 

illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak 

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

jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 

évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. 

§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 

nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 

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

tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; 

 

 Ajánlattevőnek továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az 

alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nyilatkozatot 

kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem 

állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok. 

 Az ajánlattevőnek – a jogi kizáró okok ellenőrzésével kapcsolatosan - 

nyilatkozatnia kell arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban az ajánlattevő jogi 

személyt érintő változásbejegyzési eljárás. És ha (el nem bírált) változásbejegyzési 

eljárás van folyamatban, úgy az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást. 

 

A jogi kizáró okokkal kapcsolatos fenti tartalmú nyilatkozat mintáját a jelen ajánlattételi 

dokumentáció 6. számú melléklete tartalmazza. 

 

A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozato(ka)t a közbeszerzési eljárás kapcsán 

kell, hogy kiállítsa ajánlattevő, ezért a nyilatkozatok nem lehetnek régebbi keltezésűek, 

mint jelen eljárás ajánlattételi felhívásának megküldése. 

 

 
Közös ajánlattétel esetén a fent ismertetett dokumentumokat az ajánlattevőknek külön-

külön kell csatolniuk! 

2.10. A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseivel kapcsolatos iratok (adott esetben csatolandó) 

Az alábbiakban az alkalmassági követelmények igazolásával kapcsolatos, Kbt.-ben előírt 

speciális rendelkezéseket ismertetjük. Az ajánlattevőnek az eljárás során az alábbi 

előírások betartása mellett kell eljárnia az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági 

követelmények tekintetében. 

Kbt. 65. §  

(7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre 

jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 

megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az 

esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 

jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, 

amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen 

szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset 

kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait 
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rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt.  

(8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a 

gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában 

foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

(9). Az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - 

azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, 

valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó 

követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti 

igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz 

a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e 

kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - 

biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai 

tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 

követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott 

szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban 

szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A 

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

(7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó 

követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, 

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

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

bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 

 

Amennyiben tehát az ajánlattevő az alkalmassági követelmény(ek) igazolása során ún. 

kapacitást biztosító más szervezetet be kíván vonni, úgy a fenti rendelkezés megfelelő 

alkalmazásához az ajánlattevőnek  

- egyrészt a jelen dokumentáció 7. számú mellékletét kell értelemszerűen kitöltenie és 

ajánlatához csatolnia,  

- másrészt – a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével – csatolnia kell a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 

vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

Közös ajánlattétel esetén a fent ismertetett dokumentumokat az ajánlattevőknek külön-

külön kell csatolniuk, attól függően, hogy az adott alkalmassági követelményt mely 

ajánlattevő (illetőleg annak kapacitást biztosító szervezete) kívánja igazolni! 

2.11. Az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos nyilatkozat 

Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján csatolnia kell nyilatkozatát arról, 

hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, továbbá az eljárást 

megindító felhívásban előírt alábbi nyilatkozatok/iratok benyújtása szükséges a Kbt. 114. § 

(2) bekezdés alapján:  

 

A gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelménnyel 
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kapcsolatos igazolási mód: 

 G.1.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) 

pontja alapján csatolnia kell nyilatkozatát a jelen ajánlattételi felhívás megküldését 

megelőző három lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység 

(építési munkák) végzéséből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 

kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás megküldésének napját 

megelőző három év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta lezárt 

üzleti évek nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes 

üzleti évet egy üzleti évnek tekintve). 

 G.2.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján ajánlatához be kell nyújtania saját vagy jogelődje a jelen felhívás 

feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti 

beszámolója részét képező mérleget vagy eredmény-kimutatását egyszerű 

másolatban (attól függően, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga 

előírja a beszámoló közzétételét). Amennyiben a beszámoló előírt része a 

céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, ebben az esetben az előírt 

dokumentumot nem szükséges csatolni, a beszámoló adatait ajánlatkérő a 

céginformációs szolgálat honlapján keresztül ellenőrzi. Ha az ajánlattevő a 

fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, 

amely tekintetében az beszámoló benyújtása nem lehetséges a 321/2011. (X. 30.) 

Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia. 

 

A műszaki és szakmai alkalmassági minimum követelménnyel kapcsolatos igazolási 

mód: 

 M.1.) Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a jelen ajánlattételi felhívás 

megküldését megelőző 60 hónap során teljesített, az alkalmassági követelmény 

igazolásához szükséges mértékű és mennyiségű referenciamunkáira vonatkozó 

referenciaigazolást. A nyilatkozatban legalább az alábbi információkat kell megadni:  

- a szerződést kötő másik fél megnevezése; 

- az elvégzett építési munkák rövid ismertetése; 

- a szerződés teljesítésének időpontja (a kivitelezéssel érintett munkák műszaki 

átadás-átvételének sikeres lezárása (év/hó/nap megbontásban megadva);  

- a szerződés teljesítésének nettó ellenértéke; 

- arra vonatkozó információ, hogy a szerződés teljesítése az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt-e. 

 M.2.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) 

pontja alapján csatolnia kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felelős műszaki 

vezető részletes szakmai önéletrajzát és a legmagasabb iskolai végzettségét igazoló 

dokumentum egyszerű másolatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell az adott 

szakember aláírását és adott esetben a szakember kamarai regisztrációs számát. 

Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú 

szakember ismertetése/bemutatása az ajánlatban. 
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Az egyéb alkalmassági feltétellel kapcsolatos igazolási mód: 

- E.1.) Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy szerepel az Étv. 

szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében 

(http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) és nyilatkozatában meg 

kell adnia a névjegyzéki regisztrációs számát. 

 

A fentiek szerinti nyilatkozat mintáját a jelen dokumentáció 8. számú melléklete 

tartalmazza. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a fentiek szerint csatolt dokumentumok alapján 

az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 10.a.), 10.b.), 10.c.) pontjaiban előírt 

alkalmassági minimumkövetelmények teljesülését vizsgálja, így a fentiek szerinti 

nyilatkozatnak/iratnak az előírt alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozóan 

elegendő információk kell tartalmaznia.  

 

Közös ajánlattétel esetén a fent ismertetett dokumentumokat annak az ajánlattevőnek 

kell csatolnia, aki az alkalmassági követelmény igazolásban részt kíván venni. 

2.12. Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról 

Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás 6.e.) pontjában előírt biztosítékokat kell az 

ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.  

 

A biztosítékokat a nyertes ajánlattevő a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában rögzített 

módon bocsáthatja rendelkezésre. 

A Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont előírása:  

„(6) Biztosíték kikötése esetén az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban  

a) előírja, hogy a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint 

nyújthatóak  
- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési 

számlájára történő befizetésével, átutalásával,  

- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 

kezesség biztosításával, vagy  

- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 

– kötelezvénnyel” 

 

Az ajánlattevőnek a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az 

ajánlatban a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján kizárólag nyilatkoznia kell, egyéb igazolást, 

nyilatkozatot az Ajánlatkérő a biztosítékokról nem kér. 

 

A nyilatkozat mintáját a jelen dokumentáció 9. számú melléklete tartalmazza. 

 

Közös ajánlattétel esetén a fent ismertetett dokumentumot a közös ajánlattevői 

megállapodásban rögzített képviseleti mód szerint a vezető közös ajánlattevői tagnak 

kell aláírnia és csatolnia. A nyilatkozatban egyértelműen hivatkozni kell a közös 

ajánlattevőkre és arra, hogy a nyilatkozatot a képviselő a közös ajánlattevők nevében 

teszi. 

2.13. Nyilatkozat felelősségbiztosítás kiterjesztéséről 

Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § rendelkezése szerint előírja, hogy a 

nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a tárgyi kivitelezési 

http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
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munkára vonatkozóan legalább 5 millió Ft/kár és legalább 20 millió Ft/év kártérítési 

limittel bíró építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 

felelősségbiztosítását az elírt feltételeknek megfelelően kiterjeszteni. A 

felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről, kiterjesztéséről az ajánlattevőnek az 

ajánlatában nyilatkoznia kell. 

 

A nyilatkozat mintáját a jelen dokumentáció 10. számú melléklete tartalmazza. 

 

Közös ajánlattétel esetén a fent ismertetett dokumentumot a közös ajánlattevői 

megállapodásban rögzített képviseleti mód szerint a vezető közös ajánlattevői tagnak 

kell aláírnia és csatolnia. A nyilatkozatban egyértelműen hivatkozni kell a közös 

ajánlattevőkre és arra, hogy a nyilatkozatot a képviselő a közös ajánlattevők nevében 

teszi. 

2.14. Összeférhetetlenségi nyilatkozat  

Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25. § előírásaira tekintettel, 

miszerint vonatkozásukban a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenség egyetlen esete sem áll 

fenn.  

 

A nyilatkozat mintáját a jelen dokumentáció 11. számú melléklete tartalmazza.  

 

Közös ajánlattétel esetén a fent ismertetett dokumentumot a közös ajánlattevőknek (saját 

magukra vonatkoztatva) külön-külön kell csatolniuk.  

2.15. Nyilatkozat a Kbt. 36. § (1) bekezdéséről 

Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 36. § (1) bekezdés előírásaira 

tekintettel, miszerint vonatkozásukban a Kbt. 36. § (1) bekezdésében rögzített egyik eset 

sem áll fenn.  

 

A nyilatkozat mintáját a jelen dokumentáció 12. számú melléklete tartalmazza.  

 

Közös ajánlattétel esetén a fent ismertetett dokumentumot a közös ajánlattevőknek (saját 

magukra vonatkoztatva) külön-külön kell csatolniuk.  

2.16. Az Ajánlattevő által fontosnak ítélt egyéb dokumentumok 

Kérjük, hogy a felsoroltakon kívül az Önök által becsatolandónak ítélt minden nemű 

igazolást, nyilatkozatot és egyéb dokumentumot ebben a pontban csatoljanak ajánlatukhoz, 

figyelemmel a dokumentációban foglalt formai követelményekre. 

3. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB, FONTOS INFORMÁCIÓK 

3.1. Üzleti titokkal kapcsolatos előírások 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az ajánlatban esetlegesen alkalmazandó 

üzleti titokkal kapcsolatos Kbt.-ben előírt lényeges rendelkezésekre:  

44. § (1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, 

vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon 

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

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan 

információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti 
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tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti 

titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 

alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és 

milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott 

indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.  
 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti 

titoknak különösen  

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

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,  

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

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

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 

bemutatott  

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

vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó 

információkat és adatokat,  

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

címkékre vonatkozó információkat és adatokat,  

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide 

nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,  

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

értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) 

bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.  

 

(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 

valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban 

együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont 

alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem 

tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  

(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása 

során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás 

keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum 

benyújtására.   

 

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

f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező  

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

és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy  

fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 
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V.  AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA ÉS  ÉRTÉKELÉSE  

1. AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELENSÉGE, AZ ELJÁRÁSBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS 

Az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § - 72. § szerinti rendelkezéseknek megfelelően bírálja a 

közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatokat és a Kbt. 73. § és 74. § rendelkezéseit 

alkalmazza az ajánlat érvénytelenné nyilvánítására, valamint az ajánlattevők eljárásból 

történő kizárására.  

2. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI ÉRTÉKELÉSE 

Az ajánlatkérő a ki nem zárt ajánlattevők által benyújtott érvényes ajánlatokat az eljárást 

megindító felhívásban megfelelően meghatározott értékelési szempontok alapján értékeli.  

3. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 

Az eljárás eredményéről az Ajánlatkérő a Kbt. 75. -76. § -ban rögzített rendelkezések 

alapján dönt.  

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján rögzíti, hogy az eljárásban alkalmazza a Kbt. 

75. § (2) bekezdés e) pontját. 

4. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS 

A Kbt. rendelkezései szerint az Ajánlatkérő az eljárás során nyilvános eredményhirdetést 

nem tart.  

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 

meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról.  

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az összegezést az eljárásban 

résztvevő összes ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton 

megküldi. 

5. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 

A szerződés megkötésére a Kbt. 131. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.  
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VI.  MELLÉKLETEK  

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

F E L O L V A S Ó L A P  

Közös ajánlattétel esetén jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében kell megtenni, a 

nyilatkozatnak ez esetben egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 

megjelölését. 

 

Ajánlattevő neve: _________________________________________________ 

Ajánlattevő székhelye:_____________________________________________ 

 

Közös ajánlattétel esetén az összes közös ajánlattevő fenti adatait szükséges megadni, 

továbbá meg kell jelölni, hogy a közbeszerzési eljárás során a közös ajánlattevőket melyik 

tag/ajánlattevő képviseli. 

 

Közös ajánlattevők esetén, a konzorciumot jelen eljárásban képviselő tag neve: 

________________________________________________________________ 

 

A közbeszerzési eljárás megnevezése: „A ’Székács József Iskola fejlesztése a 

mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterének biztosítása céljából’ című, EFOP-

4.1.1-15-2016-00015 azonosítószámú projekt kivitelezése során tornaszoba, valamint 

sportudvar kialakítási munkáinak teljes körű elvégzése, beleértve a szükséges eszközök 

beszerzését és beépítését is” 

 

Ajánlatunk tartalma, a vállalt ajánlati elemek:  

 

 

RÉSZSZEMPONTOK MEGHATÁROZÁSA 
AJÁNLATI ELEMEK, 

VÁLLALÁSOK 

1.) részszempont: Tartalékkerettel növelt egyösszegű nettó 

ajánlati ár mindösszesen (a kivitelezési munkák 

teljesítésének, 10 % tartalékkerettel növelt egyösszegű 

átalány díja, nettó HUF-ban megadva) 

Ajánlattevőknek az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 

árazatlan költségvetési kiírás teljes körű beárazásával kell 

megadniuk az ajánlatunkban vállalt ajánlati árat. Az árazott 

költségvetés az egyösszegű ajánlati ár alátámasztásául 

szolgál. Az érvényes ajánlatok összehasonlítása a főösszesítő 

lap „Tartalékkerettel növelt egyösszegű nettó ajánlati ár 

mindösszesen” sorban kapott ellenszolgáltatás alapján 

történik, a közbeszerzési eljárásban ez az érték a nettó 

ajánlati ár összesen 

nettó _____________,- 

Ft 

Az egyösszegű 

ajánlati árunkat az 

ajánlathoz csatolt 

beárazott költségvetés 

támasztja alá 
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RÉSZSZEMPONTOK MEGHATÁROZÁSA 
AJÁNLATI ELEMEK, 

VÁLLALÁSOK 

2.) részszempont: Az ajánlattevő által vállalt jótállási idő (a 

sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számítottan 

hónapokban megadva) Ajánlattevőnek minimum 12 hónap 

maximum 24 hónap vállalható időintervallumban kell 

megadnia ajánlatát. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 2. 

részszempont (vállalt jótállás) azon legkedvezőbb szintje, 

amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt 

ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos számú pontot 

ad: 24 hónap. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 2. pont 

részszempont (jótállási idő mértéke) azon minimum szintje 

amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlat nem lehet: 12 hónap 

_________ hónap 

 

 

 

Dátum 

 

Cégszerű aláírás/ 

közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseleti módja szerinti aláírás 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A D A T L A P  A Z  A J Á N L A T T E V Ő R E  V O N A T K O Z Ó  Á L T A L Á N O S  

I N F O R M Á C I Ó K R Ó L  

 

Közös ajánlattétel esetén jelen nyilatkozatot ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni. 

 

 

AJÁNLATTEVŐ 

Neve:  

Székhelye:  

Levelezési címe (ha eltérő a 

székhelytől): 

 

WEB lap (adott esetben):  

Adószám:  

Cégjegyzékszám:  

Számlavezető pénzintézet neve:  

Bankszámlaszám:  

Az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 

Neve:  

Beosztása:  

Címe:  

Telefonszáma:  

Jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy 

Neve:  

Beosztása:  

Címe:  

Telefonszáma:  

Fax-száma:  

E-mail címe:  

 

Dátum 

 

Cégszerű aláírás 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A  K B T .  6 6 .  §  ( 2 )  B E K E Z D É S  S Z E R I N T I  N Y I L A T K O Z A T  

( Ú N .  A J Á N L A T I  N Y I L A T K O Z A T )  

Közös ajánlattétel esetén jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében kell megtenni, a 

nyilatkozatnak ez esetben egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 

megjelölését. 

Miután áttanulmányoztuk az ajánlattételi felhívást és ajánlati dokumentációt, ajánlatot 

teszünk „A ’Székács József Iskola fejlesztése a mindennapos testnevelés infrastrukturális 

hátterének biztosítása céljából’ című, EFOP-4.1.1-15-2016-00015 azonosítószámú projekt 

kivitelezése során tornaszoba, valamint sportudvar kialakítási munkáinak teljes körű 

elvégzése, beleértve a szükséges eszközök beszerzését és beépítését is” tárgyban indított 

közbeszerzési eljárásban. 

Ajánlattevő neve: __________________________________________ 

Székhelye: ____________________________________________ 

(közös ajánlattétel esetén az összes ajánlattevő adatait szükséges megadni) 

Jelen nyilatkozatunkkal igazoljuk, hogy az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt feltételeket, beleértve a Vállalkozási keretszerződés tervezet 

feltételeit teljes egészében elfogadjuk és azt, az ismertetetteket minden vonatkozásban 

kielégítőnek tartjuk az egyértelmű ajánlat elkészítéséhez.  

Vállaljuk, hogy az eljárásban való nyertességünk estén ajánlatkérővel a szerződést 

megkötjük és a szerződés teljesítését az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, az ajánlatban, a felolvasólapon rögzített 

ellenszolgáltatásért és ajánlati vállalások alapján végezzük. 

Költségvetési főösszesítő, amely a teljes kivitelezés ellenszolgáltatásának ellenértékét 

tartalmazza: 

MUNKANEM MEGNEVEZÉSE 
NETTÓ ÁR (HUF) 

(ANYAG ÉS MUNKADÍJ 

ÖSSZESEN) 

Sportudvar kialakítása - építési munkák nettó ár:  

Sportudvar kialakítása - elektromos munkák nettó ár:  

Tornaszoba kialakítása - építészeti munkák nettó ár:  

Tornaszoba kialakítása - épületgépészeti munkák nettó ár:  

Tornaszoba kialakítása - elektromos munkák nettó ár:  
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Tornaszoba kialakítása - fitness és tornaeszközök 

beszerzése és telepítése nettó ár: 
 

ELLENSZOLGÁLTATÁS NETTÓ ÖSSZEGE A TELJES 

KIVITELEZÉSI MUNKÁRA:  

TARTALÉKKERET 

(AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS NETTÓ ÖSSZEG 10 %-A):  

TARTALÉKKERETTEL NÖVELT EGYÖSSZEGŰ NETTÓ 

AJÁNLATI ÁR MINDÖSSZESEN:  

 

 

Nyilatkozunk továbbá arról, hogy az egyösszegű ajánlati árunkat az ajánlathoz 

csatolt beárazott költségvetés támasztja alá. 

Az ajánlatunk kidolgozásakor a műszaki leírásokban, tervdokumentációkban 

szereplő valamennyi előírást figyelembe vettük, a munkaterületet megismertük, azt a 

feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgáltuk. A munkát befolyásoló 

körülményeket az elvárható gondossággal tanulmányoztuk és ajánlatunkat ezek 

ismeretében tettük meg. Az árajánlat fedezetet biztosít a tendertervben szereplő 

minden munkára, munkanemre. 

Tudomással bírunk arról, hogy a tárgyi beszerzés esetében a megkötendő szerződés az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a hatálya alá tartozik, továbbá arról, 

hogy a szerződés teljesítése során az ellenérték kiegyenlítése a Kbt. 135. §, valamint a Ptk. 

6:130. § (1) bekezdés előírásai szerint történik. 

Nyilatkozatunkkal ajánlatunkra az ajánlattételi határidő lejártától kezdődő 60 naptári 

napig tartó ajánlati kötöttséget vállalunk. 

 

Dátum 

Cégszerű aláírás/ 

közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseleti módja szerinti aláírás 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A  K B T .  6 6 .  §  ( 4 )  B E K E Z D É S  S Z E R I N T  N Y I L A T K O Z A T   

Közös ajánlattétel esetén jelen nyilatkozatot ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni. 

 

Alulírott(ak) ______________________ (cégszerű aláíró(k) megnevezése), a(z) 

________________________________ (ajánlattevő megnevezése) ajánlattevő 

képviseletében nyilatkozunk, hogy cégünk a  

2004. évi XXXIV., a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény 3. §-a szerint  

Mikro* 

Kis* 

Közép* 

 

vállalkozásnak minősül. 

 

VAGY 

 

Nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá* 

 

 

 

 

Dátum, 

Cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

* a megfelelő részt aláhúzással javasolt jelölni 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET 

M E G H A T A L M A Z Á S  

Kizárólag abban az esetben kell csatolni, ha az ajánlatot, illetve az ajánlatban csatolt 

nyilatkozatokat nem az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személy írja alá 

 

Alulírott(ak) _________________________ (cégszerű aláíró(k) megnevezése), mint a(z) 

________________________________ (ajánlattevő megnevezése) ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom _________________________ -t, hogy 

„A ’Székács József Iskola fejlesztése a mindennapos testnevelés infrastrukturális 

hátterének biztosítása céljából’ című, EFOP-4.1.1-15-2016-00015 azonosítószámú projekt 

kivitelezése során tornaszoba, valamint sportudvar kialakítási munkáinak teljes körű 

elvégzése, beleértve a szükséges eszközök beszerzését és beépítését is” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban a ________________________________ (ajánlattevő 

megnevezése) ajánlattevőt helyettem/helyettünk teljes jogkörben képviselje, az ajánlat 

részét képező iratokat, nyilatkozatokat aláírja. 

 

Jelen meghatalmazás kiterjed az Ajánlattevő nevében történő bárminemű információk 

megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására, továbbá a szerződés 

megkötésére, melyet Ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve 

kötelezőnek ismer el. 

Dátum, 

 

 

Meghatalmazott aláírása Cégszerű aláírás 
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET 

N Y I L A T K O Z A T  A  J O G I  K I Z Á R Ó  O K O K R Ó L  

Közös ajánlattétel esetén jelen nyilatkozatot ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni. 

 

Alulírott(ak) _________________________ (cégszerű aláíró(k) megnevezése), a(z) 

________________________________ (ajánlattevő megnevezése) ajánlattevő 

képviseletében „A ’Székács József Iskola fejlesztése a mindennapos testnevelés 

infrastrukturális hátterének biztosítása céljából’ című, EFOP-4.1.1-15-2016-00015 

azonosítószámú projekt kivitelezése során tornaszoba, valamint sportudvar kialakítási 

munkáinak teljes körű elvégzése, beleértve a szükséges eszközök beszerzését és beépítését 

is” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során nyilatkozunk az alábbiakról:  

 

I.)  

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) – q) pontjaiban foglalt kizáró okok egyike sem vonatkozik 

cégünkre. 

 

 

II.)  

Cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet  

 nem jegyeznek szabályozott tőzsdén 

 szabályozott tőzsdén jegyeznek 
(a megfelelő rész aláhúzandó!) 
 

Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbi pontok egyikének 

kitöltése is szükséges: 

 

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így az alábbiakban megadjuk a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. 

§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét:  

 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó 

lakóhelye 

  

  

 

VAGY 
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Ezúton nyilatkozunk, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb), vagy 

rc)-rd) alpont szerinti tényleges tulajdonos nincsen. 

 
(a megfelelő rész aláhúzandó!) 
A 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti fogalom: 

r) tényleges tulajdonos: 

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

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

bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 

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

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

egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb)16 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – 

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

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

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

kedvezményezetteket már meghatározták, 

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

határozták meg, vagy 

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

vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

 

 

III.)  

Nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság 

igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti 

kizáró okok hatálya alá. 

 

 

IV.)  

Nyilatkozunk továbbá, hogy  

 az ajánlattevővel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ennek 

megfelelően nyilatkozatunkat követően csatoljuk a változásbejegyzési kérelmet és 

annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

 

 az ajánlattevővel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, azaz 

a www.e-cegjegyzek.hu oldalon elérhető céginformációs szolgálat adatbázisából 

letölthető cégjegyzék-adat a valóságot tükrözi.  
 

(a megfelelő rész aláhúzandó!) 
 

 

 

 

Dátum, 

Cégszerű aláírás 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111579.292446#foot16
http://www.e-cegjegyzek.hu/
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7. SZÁMÚ MELLÉKLET 

N Y I L A T K O Z A T  A  K B T .  6 5 . §  ( 7 ) - ( 8 )  B E K E Z D É S É R E  V O N A T K O Z Ó A N  

 

(ezt a nyilatkozatot abban az esetben kell csatolni, ha az ajánlattevő valamelyik 

alkalmassági követelmény teljesítéséhez más szervezet/személy kapacitásaira támaszkodva 

kíván megfelelni) 

 

 

Alulírott(ak) _________________________ (cégszerű aláíró(k) megnevezése), a(z) 

________________________________ (ajánlattevő megnevezése) ajánlattevő 

képviseletében „A ’Székács József Iskola fejlesztése a mindennapos testnevelés 

infrastrukturális hátterének biztosítása céljából’ című, EFOP-4.1.1-15-2016-00015 

azonosítószámú projekt kivitelezése során tornaszoba, valamint sportudvar kialakítási 

munkáinak teljes körű elvégzése, beleértve a szükséges eszközök beszerzését és beépítését 

is”  tárgyban indított közbeszerzési eljárás során a Kbt. 65. § (7) – (8) bekezdések 

előírásainak megfelelően nyilatkozunk arról, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt 

alkalmassági minimumkövetelmények teljesítéséhez  

- más szervezet vagy személy kapacitására kívánunk támaszkodni az alábbiak szerint  

- más szervezet vagy személy kapacitására nem kívánunk támaszkodni 

(a megfelelő rész aláhúzandó!) 
 

Amennyiben ajánlattevő előírt alkalmassági minimumkövetelménynek más szervezet vagy 

személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a nyilatkozat alábbi részét is 

szükséges értelemszerűen kitölteni:  

 

A fentiek alapján nyilatkozunk arról, hogy a kapacitás/erőforrás bevonására az alábbi 

körben kerül sor:  

 

AZ ADOTT ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY 

[AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS VONATKOZÓ 

PONTJÁNAK ÉS ADOTT ESETBEN AZ ADOTT 

PONTON BELÜL RÉSZFELADAT(OK)] 

MEGJELÖLÉSE 

A SZERVEZET /SZEMÉLY NEVE ÉS SZÉKHELYE 

(LAKCÍME), AKINEK A KAPACITÁSÁRA/ERŐ-

FORRÁSAIRA TÁMASZKODVA KÍVÁN AZ AJÁNLATTEVŐ 

AZ ADOTT FELTÉTELNEK MEGFELELNI 

  

  

  

 

(szükség esetén a táblázat sorai kibővíthetők) 

 

Jelen nyilatkozatunkat követően továbbá csatoljuk a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 

tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  
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Amennyiben a kapacitás/erőforrás biztosítása a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

körében történik, úgy megerősítjük, hogy a kapacitás/erőforrás biztosítása a Kbt. 65. § (8) 

bekezdésben előírt követelmény ismeretében történt, amely szerint „Az a szervezet, 

amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi 

alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként 

felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért” 

 

 

Dátum, 

Cégszerű aláírás 
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8. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A Z  A L K A L M A S S Á G I  K Ö V E T E L M É N Y E K K E L  K A P C S O L A T O S  

N Y I L A T K O Z A T  

Közös ajánlattétel esetén jelen nyilatkozatot annak az ajánlattevőnek kell csatolnia, aki az 

előírt alkalmassági követelményeket igazolja 

 

Amennyiben valamely alkalmassági követelményt kapacitást biztosító szervezet/személy 

igazolja, úgy az alábbi nyilatkozatot az érintett alkalmassági követelményre vonatkozóan 

kell értelemszerűen megtenni 

 

Alulírott ________________________ mint a(z) ___________________________ 

(székhely: _______________________________) (gazdasági szereplő megnevezése) 

gazdasági szereplő képviseletében „A ’Székács József Iskola fejlesztése a mindennapos 

testnevelés infrastrukturális hátterének biztosítása céljából’ című, EFOP-4.1.1-15-2016-

00015 azonosítószámú projekt kivitelezése során tornaszoba, valamint sportudvar 

kialakítási munkáinak teljes körű elvégzése, beleértve a szükséges eszközök beszerzését és 

beépítését is” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozunk, hogy az ajánlattételi 

felhívás  

10.a.) G.1.) pont; 

10.a.) G.2.) pont; 

10.b.) M.1.) pont;  

10.b) M.2.) pont; 

10.c.) E.1.) pont 

(a megfelelő rész aláhúzandó!) 
 

pontjaiban meghatározott, általunk igazolni kívánt alkalmassági követelmények 

teljesülnek. 

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

 

A fentiek alátámasztásául – a Kbt. 114. § (2) bekezdés ismeretében – továbbá megadjuk az 
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eljárást megindító felhívásban előírt szükséges adatokat, információkat, nyilatkozatokat, 

igazolásokat:  

 

10.a.) G.1.) pont igazolása:  

Nyilatkozunk, hogy cégünk az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt 

üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (építési munkák) végzéséből 

származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az alábbiak szerint alakult:  

 

KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI TEVÉKENYSÉG (ÉPÍTÉSI MUNKÁK)  

VÉGZÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ ÁRBEVÉTEL  

(HUF) 

20….. év  

20….. év  

20….. év  

 

10.a.) G.2.) pont igazolása:  

Nyilatkozunk, hogy az ajánlattételi felhívásban előírt időszakra vonatkozó éves 

beszámolóink a www.e-beszamolo.kim.gov.hu  honlapon elérhetők és letölthetők. * 

VAGY  

Nyilatkozunk, hogy az ajánlattételi felhívásban előírt időszakra vonatkozó éves 

beszámolónk nem érhető el elektronikus úton, így ajánlatunkhoz csatoljuk az 

ajánlattételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli 

jogszabályok szerinti beszámolója részét képező mérlegét / eredmény-kimutatását 

egyszerű másolatban. * 

* (a megfelelő rész aláhúzandó!) 
 

10.b.) M.1.) pont igazolása:  

Nyilatkozunk, hogy cégünk az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 60 

hónapból - az alkalmassági követelmény teljesítéséhez szükséges mértékű és mennyiségű – 

alábbiakban részletezett referenciamunkával rendelkezik:  

http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/
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A szerződést kötő másik fél megnevezése:  

Az elvégzett építési munkák rövid ismertetése:  

A szerződés teljesítésének időpontja (a 

kivitelezéssel érintett munkák műszaki átadás-

átvételének sikeres lezárása (év/hó/nap 

megbontásban megadva); 

 

A szerződés teljesítésének nettó ellenértéke:  

Arra vonatkozó információ, hogy a szerződés 

teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e: 

 

 

Ajánlatunkhoz csatoljuk a fenti munkákra vonatkozó referenciaigazolást.  

 

10.b.) M.2.) pont igazolása:  

Nyilatkozunk továbbá, hogy ____________________________ (név) 

__________________ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt kívánjuk a 

szerződés teljesítésébe bevonni. Ajánlatunkhoz továbbá csatoljuk a fent nevezett 

szakember részletes szakmai önéletrajzát és a legmagasabb iskolai végzettségét 

igazoló dokumentum egyszerű másolatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a 

szakember kamarai regisztrációs számát és az adott szakember aláírását. 

 

10.c.) E.1.) pont igazolása:  

Nyilatkozunk továbbá, hogy cégünk az MKIK Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban 

_______________________ regisztrációs számon került bejegyzésre és regisztrációnk az 

ajánlat benyújtásának időpontjában is hatályban van. 

 

Dátum, 

Cégszerű aláírás 
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9. SZÁMÚ MELLÉKLET 

N Y I L A T K O Z A T  B I Z T O S Í T É K O K  R E N D E L K E Z É S R E  B O C S Á T Á S Á R Ó L   

 

Közös ajánlattétel esetén jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében kell megtenni, a 

nyilatkozatnak ez esetben egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 

megjelölését. 

 

Alulírott _______________________________________________________ (cégszerű 

aláírók megnevezése), a ________________________________ (ajánlattevő 

megnevezése) ajánlattevő képviseletében nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén az 

eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban előírt 

 

 a teljesítési biztosítékot  

 a jótállási (hibás teljesítési) biztosítékot  

 

az előírt határidőben az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk.  

 

 

 

 

Dátum, 

Cégszerű aláírás/ 

közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseleti módja szerinti aláírás 
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10. SZÁMÚ MELLÉKLET 

N Y I L A T K O Z A T  F E L E L Ő S S É G B I Z T O S Í T Á S  K I T E R J E S Z T É S É R Ő L  

 

Közös ajánlattétel esetén jelen nyilatkozatot annak az ajánlattevőnek kell csatolnia, aki a 

felelősségbiztosítást a teljes építési-szerelési munkára vonatkozóan biztosítja. 

 

Alulírott _______________________________________________________ (cégszerű 

aláírók megnevezése), a ________________________________ (ajánlattevő 

megnevezése) ajánlattevő képviseletében a „A ’Székács József Iskola fejlesztése a 

mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterének biztosítása céljából’ című, EFOP-

4.1.1-15-2016-00015 azonosítószámú projekt kivitelezése során tornaszoba, valamint 

sportudvar kialakítási munkáinak teljes körű elvégzése, beleértve a szükséges eszközök 

beszerzését és beépítését is” tárgyú közbeszerzési eljárás szerinti kivitelezési munkák 

tekintetében nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötés 

időpontjára az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt limittel 

bíró építési-szerelési felelősségbiztosítást kötünk, vagy az érvényes 

felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük a tárgyi kivitelezési munkákra. 

 

 

 

Dátum, 

Cégszerű aláírás/ 
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11. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Ö S S Z E F É R H E T E T L E N S É G I  N Y I L A T K O Z A T  

Közös ajánlattétel esetén jelen nyilatkozatot ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni. 

 

Alulírott(ak) _________________________ (cégszerű aláíró(k) megnevezése), a(z) 

________________________________ (ajánlattevő megnevezése) ajánlattevő 

képviseletében „A ’Székács József Iskola fejlesztése a mindennapos testnevelés 

infrastrukturális hátterének biztosítása céljából’ című, EFOP-4.1.1-15-2016-00015 

azonosítószámú projekt kivitelezése során tornaszoba, valamint sportudvar kialakítási 

munkáinak teljes körű elvégzése, beleértve a szükséges eszközök beszerzését és beépítését 

is”  tárgyban indított közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy Cégünkkel, valamint a 

teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozóinkkal és az alkalmasság igazolásába bevont más 

szervezettel (résztvevő szervezetek, személyek) szemben a jelen közbeszerzési eljárás 

során a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenség egyetlen esete sem áll fenn. 

 

 

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben Ajánlatkérő tudomására jut Cégünk, illetve általunk 

a munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók – résztvevő szervezetek, 

személyek –, valamint azok vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik tekintetében a Kbt. 

25. § szerinti összeférhetetlenség fennállása, jogában áll ajánlatunkat kizárni az eljárásból. 

 

Dátum, 

Cégszerű aláírás 
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12. SZÁMÚ MELLÉKLET 

N Y I L A T K O Z A T  A  K B T .  3 6 .  §  ( 1 )  B E K E Z D É S E  S Z E R I N T  

Közös ajánlattétel esetén jelen nyilatkozatot ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni. 

 

Alulírott(ak) _________________________ (cégszerű aláíró(k) megnevezése), a(z) 

________________________________ (ajánlattevő megnevezése) ajánlattevő 

képviseletében „A ’Székács József Iskola fejlesztése a mindennapos testnevelés 

infrastrukturális hátterének biztosítása céljából’ című, EFOP-4.1.1-15-2016-00015 

azonosítószámú projekt kivitelezése során tornaszoba, valamint sportudvar kialakítási 

munkáinak teljes körű elvégzése, beleértve a szükséges eszközök beszerzését és beépítését 

is” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során kijelentem,  

hogy  

 nem teszek másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,  

 más ajánlattevő alvállalkozójaként nem veszek részt, 

 más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem 

igazolom (Kbt. 65.§ (7) bekezdés) 

 

 

Dátum, 

Cégszerű aláírás 
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