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1. fejezet 

 
Az ajánlattételhez szükséges általános tudnivalók 

 

Az Ajánlatkérő a Vállalkozási szerződés keretei között kívánja elvégeztetni a nyertes 
ajánlattevővel a „Mánfa Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 3” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a tételes költségvetés szerinti munkákat.  
 
Ajánlatkérő nemzeti értékhatárt elérő 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) 
bekezdése szerinti, közvetlen ajánlattételi elhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás, 
tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió 
forintot. 
 
Jelen beszerzés Európai Uniós forrásból az "Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 
Mánfa Község belterületén" TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 kódszámú pályázatból valósul 
meg. 
 
Az eljárást megindító felhívás a jelen közbeszerzési dokumentum (ajánlati dokumentáció 
vagy dokumentáció) részét képezi, amelynek rendelkezéseit a jelen dokumentáció nem ismétli 
meg, amennyiben megismétli, eltérő rendelkezés esetén az eljárást megindító felhívás 
tartalma az irányadó. 
 
Az ajánlat elkészítése során az eljárást megindító felhívás és a jelen közbeszerzési 
dokumentum valamennyi előírását be kell tartani.  
 
Jelen ajánlati dokumentáció célja, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő 
rendelkezzen mindazon információkkal, amelyek az eljárást megindító felhívás, ajánlati 
dokumentáció, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelő ajánlat elkészítéséhez, illetve a 
szerződés teljesítéséhez szükségesek. 
 
Az ajánlat elkészítésével, az ajánlat benyújtásával kapcsolatos költségeket az Ajánlattevő 
viseli. 
 
Jelen eljárásban az ajánlatkérő tárgyalást és helyszíni bejárást nem tart. 
 
Az ajánlattevő az ajánlatában szereplő adatok hitelességéért felelősséggel tartozik. 
 
A tárgyi közbeszerzési eljárás lebonyolítása az ún. Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben 
(továbbiakban: EKR) történik. Irányadó az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR r.). 
 
Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel 
érdekében – az ajánlati felhívásban foglaltakkal kapcsolatban, írásban az EKR-ben 
megküldve a Kbt. 56. § szerint kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Kérjük 
ajánlattevőket, hogy a lehető leggyorsabb válaszadás érdekében a kiegészítő tájékoztatás 
iránti kérelmüket szíveskedjenek szerkeszthető word (.doc) formátumban is megküldeni.  
Felhívjuk a tisztelt gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes 
megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető, sem pedig az EKR-n kívül megküldve.  
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Ezúton hívjuk fel T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az EKR rendszer használatával, 
hibáival, üzemelésével kapcsolatos valamennyi kérdéssel az EKR rendszert üzemeltető 
NEKSZT Kft.-hez forduljanak. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során az EKR rendszer 
használatával, hibáival, üzemelésével kapcsolatos valamennyi kérdésre azt a választ fogja 
adni, hogy az EKR rendszer használatával, hibáival, üzemelésével kapcsolatos valamennyi 
kérdéssel az EKR rendszert üzemeltető NEKSZT Kft.-hez forduljanak. A NEKSZT Kft. 
elérhetősége: 
Ügyfélszolgálati e-mail cím: helpdesk@nekszt.hu 
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36/1-465-8899 (hétfőtől – péntekig 8:00-16:00) 
Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/ 
Üzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu 
 
FAKSZ: Dr. Komlódi András, 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18., lajstromszáma: 00228, e-
mailcím: dr.komlodi@t-online.hu, info@kozbeszpro.hu 
 
Ajánlattételi felhívásban (karakterkorlátozás miatt) nem részletezett további előírások: 
 
1. Jelen eljárásban a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerinti feltételek nem alkalmazandóak.  
 
2. A hiánypótlás, felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított, 

figyelemmel a Kbt. 115.§ (6) bekezdés rendelkezéseire. Az ajánlatkérő nem rendel el 
újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő 
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 
szükséges az újabb hiánypótlás. 

 
3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség 

Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak). 
 

4. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok 
egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti 
vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál: a Kbt. 65. § (8) alkalmazása esetén a kezességvállalási 
nyilatkozat. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) 
bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

 
5. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, a Kbt. 114. § (6) 

bekezdésben, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók. Az 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű 
határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapot, a 
kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi 
határidő lejártát megelőző második munkanapot. 

 
6. Az ajánlatot a Kbt. 66. § alapján kell megtenni. Az ajánlatban felolvasólapot kell 

elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti összes adatot (az 
ajánlattevők neve, címe [székhelye, lakóhelye], valamint azok a főbb, számszerűsíthető 
adatok, amelyek az értékelési szempont [adott esetben részszempontok] alapján 
értékelésre kerülnek). 

 
7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozóan 

(nemleges nyilatkozatot is csatolni kell).  
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8. Adott esetben a Közös ajánlattételre vonatkozó megállapodást is csatolni szükséges 
eredeti példányban- további információ: Kbt. 35. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdései, valamint 
Kbt. 36. §-a, Kbt. 65. § (6) bekezdése és a Kbt. 115. § (4) bekezdése. Ajánlatkérő a Kbt. 
35. § (8)–(9) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó 
szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől. 
 

9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan 
(teljességi nyilatkozat, KKV minősítés). 
 

10. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel (kivéve a 
dokumentáció megküldését) – ha e törvényből más nem következik – írásban, fax vagy e-
mail útján történik, kivéve, ha az ajánlatkérő által átadandó dokumentum nagy 
terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon vagy e-
mailen továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges, ezért postai úton való megküldés 
szükséges. 

 
11. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell (vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell 

terjesztenie) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési (CAR) 
biztosítással - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedően -, melynek kártérítési 
limitértéke dologi kár és személyi károk esetében is minimum 10 millió Ft/káresemény és 
minimum 20 millió Ft/év. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló kötvényt a 
szerződéskötéskor be kell mutatni. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles szándéknyilatkozatot arról, hogy az előírt, építési 
építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő 
építési szerelési biztosítást megköti, vagy meglévő, építési építés-szerelési munkára 
vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítását 
kiterjeszti jelen projektre. 

 
12. 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. 

 
13. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely 

adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit 
bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási 
szerződést, átalakulási cégiratokat. 

 
14. Ajánlattevőnek csatolnia kell: 

- a kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldányát, vagy a jogi képviselő által 
ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja 
alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására 
feljogosító meghatalmazását. 

- az Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdései 
tekintetében) eredeti példányban. 

- a tulajdonosok nevére, lakóhelyére / cégnevére, székhelyére vonatkozó nyilatkozatát 
(321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib)-ic) alpontjaira tekintettel) eredeti 
példányban. 

- az Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 44. §-ára tekintettel) eredeti 
példányban. Az üzleti titokká nyilvánításra a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében foglaltak 
irányadók. 
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- Ajánlattevőnek csatolnia kell a Szerződéses feltételekre vonatkozó nyilatkozatát 
eredeti példányban. 

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára 
vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről szóló nyilatkozatot. 

- nyilatkozatot arról, tudomásul veszi, a felhívás V.2.13. pontban, előírt feltétel 
igazolásának elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének 
minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második 
legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést, amennyiben az 
eljárás eredményéről szóló dokumentumban megnevezte, 

- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. 

- Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők 
egyetemleges felelősségvállalásáról szóló megállapodást, amely tartalmazza az 
ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, 
kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan 
képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. 

 
15. Árazott költségvetés: Az Ajánlattevőnek az ajánlata részeként a kiadott árazatlan 

költségvetéssel megegyező árazott költségvetést is csatolni kell. Érvénytelen az ajánlat, ha 
az ajánlattevő ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést.   
 

16. Európai uniós alapokra vonatkozó információk: a közbeszerzés európai uniós alapokból 
finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos, a projekt azonosítója: " TOP-
2.1.3-15-BA1-2016-00003" 

 
17. A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdése e) 

pontja szerinti eredménytelenségi okot.  
 
18. Árfolyamok: Az eljárás során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az AF 

feladásának napján érvényes a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó 
napján, míg a referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyam az 
irányadó. Az ajánlatban szereplő nem magyar forintban megadott összegek tekintetében 
az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 

 
19. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevőnek - saját szakmai 

kompetenciája alapján - kötelessége megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról, 
hogy a szerződés teljesítéséhez minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának 
nyertessége esetén képes a feladat teljes körű teljesítésére a megkötött szerződésben 
szereplő feltételek mellett. Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy 
minden - a szerződés szükséges - információ rendelkezésére állt, a közbeszerzési 
dokumentumokat szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és benne 
megfogalmazott igényeket teljesítésre alkalmasnak találta. 
 

20. A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az 
eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven 
történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. 
Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, 
nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat 
egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az ajánlattevő által készített vagy 
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készítetett fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, amelynek 
szöveghűségét cégszerű aláírással kell igazolni. Amennyiben a fordítás nem felel meg az 
alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül. Nem 
magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy 
információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. 
 

21. Informálódás a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján: Az Ajánlattevőnek informálódnia kell 
azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a 
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. 
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumban rögzíti azon központi szervezeteknek 
(hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől Ajánlattevő megfelelő 
tájékoztatást kaphat. 
 

22. Környezetvédelem: A műszaki követelményeken túl Megrendelő követelménye továbbá a 
megvalósítás során az összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése, a 
kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása. 

 
23. Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a KD. részeként kiadott 

árazatlan költségvetés beárazásával. A kiadott költségvetéstől eltérni nem lehet. 
Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt eredeti, teljes terjedelmében írásvédett 
(jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott költségvetési kiírást, Microsoft 
Excel formátumban (.xls) is csatolni. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő ajánlatához 
nem nyújtja be az árazott költségvetést.   

 
24. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció 

(közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki 
előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés 
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés 
mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő 
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a  dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást 
is.  
Ajánlatkérő az egyenértékűség igazolása körében - szükség szerint - a dokumentációban, 
illetve a feltételek fennállása esetén kiegészítő tájékoztatás útján határozza meg azon 
minimális elvárást, legfontosabb jellemzőket, amelyeket Ajánlatkérő az egyenértékűség 
vizsgálata körében ellenőriz. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki 
tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a 
szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló 
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az 
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem 
kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert szervezet minősítése. Az egyenértékűség körében Ajánlatkérő 
jogosult dönteni az ajánlatok bírálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel 
összhangban. 
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során a szerződés eredeti műszaki tartalmától 
való eltérésre (melynek többek között részét képezi a közbeszerzési műszaki leírás és a 
nyertes ajánlattevő szakmai ajánlata is) kizárólag a Kbt. releváns rendelkezéseire, illetve a 
szerződéstervezetben rögzítettekre figyelemmel van lehetőség. Amennyiben a nyertes 
ajánlattevő a szerződés teljesítése során egyenértékű vagy jobb megoldást kíván 
alkalmazni, úgy arra kizárólag az Ajánlatkérő, mint Megrendelő illetve a műszaki ellenőre 
előzetes írásbeli hozzájárulásával van mód a korábbiakban hivatkozott jogszabályi illetve 
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szerződéses rendelkezések szerinti feltételekkel. A nyertes ajánlattevő felelősségét képezi, 
hogy az egyenértékűség igazolása körében csatolni kívánt dokumentumokat megfelelő 
időben terjessze a jóváhagyásra jogosult személyek elé, annak érdekében, hogy az 
előterjesztésben foglaltak mérlegelésére és az esetlegesen szükséges egyeztetések 
lefolytatására a kellő idő e személyek rendelkezésére álljon. Amennyiben a nyertes 
ajánlattevő nem csatolja az egyenértékűség alátámasztására szükséges dokumentumokat - 
és/vagy a műszaki tartalom változtatásának egyéb feltételei nem állnak fenn -, úgy a 
nyertes ajánlattevő az eredeti szerződéses műszaki tartalom teljesítésére köteles. 

 
25. Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem 

szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint 
a végrehajtási rendeletei és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

 
 
I.1. Az ajánlat részei 
 
Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben ajánlatát nem az eljárást 
megindító felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumban megjelölt követelményeknek 
megfelelően nyújtja be, úgy az az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonhatja maga után. 
 
Csatolandó iratok, dokumentumok: 
 

  
Megnevezés: 

 
Elektronikus 
űrlapként kell 
kitölteni 

Felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti tartalommal 

Elektronikus 
űrlapként kell 
kitölteni 

Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) szerint  

Melléklet minta 
szerinti tartalommal 

A Kbt. 66. § (6) bek. a.) és b) pontja szerinti nyilatkozat (nemleges is)  

Mellékelt minta 
szerint és részben 
elektronikus 
űrlapként 

Kbt. 62. § (1) (2) bek. szerinti nyilatkozatok 

Melléklet minta 
szerinti tartalommal 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bek. szerint 

 A kapacitást biztosító-szervezet nyilatkozata (adott esetben) 
Egyszerű 
másolatban 

Aláírási címpéldány/aláírás-minta (ajánlattevő, alvállalkozó, 
alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő 
vonatkozásában) 

 Meghatalmazás képviseletre (meghatalmazott eljárása esetén, szükség 
esetén).  

Melléklet minta 
szerinti tartalommal 

Felhívás M1. pont műszaki-szakmai alkalmassági követelményre 
vonatkozó nyilatkozat 

Mellékelt minta 
szerinti tartalommal 

Átláthatósági nyilatkozat 

Elektronikus Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz 
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űrlapként kell 
nyilatkozni. 
Adott esetben 
egyszerű 
másolatban kell az 
igazolást csatolni. 

csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és 
az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. Amennyiben 
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, erre vonatkozó 
nyilatkozatot kérünk benyújtani. 

 Egyéb okiratok (pl: szükség szerint közös ajánlattevői nyilatkozat, Kbt 
vagy egyéb jogszabály által előírt nyilatkozatok, az eljárást megindító 
felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb nyilatkozatok) 

Mellékelt minta 
szerinti tartalommal 

- az Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § 
(3)-(4) bekezdései tekintetében) eredeti példányban. 

- az Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 44. §-ára 
tekintettel) eredeti példányban. Az üzleti titokká nyilvánításra a 
Kbt. 44.§ (1) bekezdésében foglaltak irányadók. 

 Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös 
ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló megállapodást, 
amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a 
közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a 
közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet 

Melléklet excel 
táblázat 
beárazásával 

Árazott költségvetés 

 
Az iratminták alkalmazása nem kötelező. Az iratminták hatályos jogszabályi előírások keretei 
között kiegészíthetők, kivéve az árazatlan költségvetés Ajánlatkérő által kitöltött részei. 
 
Az ajánlattevő az ajánlatában, hiánypótlásban vagy felvilágosításban a Kbt. 44. § szerint 
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47 §] 
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat 
úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel 
kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti 
tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak 
az alábbi a-b) pontok hatálya alá tartozó elemeket. 

a.) Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: 
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az 
ezek alapjául szolgáló - a b) pont hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így 
különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

b.) Nem korlátozható, vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat 
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 
kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést 
kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 
A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó 
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 
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 
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gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 
kerül megfogalmazásra. 
 
Egyéb formai követelmények: 
 
Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok egyszerű másolatban is csatolhatóak. Azon 
dokumentumok, melyekre vonatkozóan elektronikus űrlap áll rendelkezésre az EKR-ben, az 
elektronikus űrlap kitöltésével csatolandók. Amennyiben egy elektronikus űrlapként 
benyújtandó dokumentum másolatban is csatolásra kerül, ellentmondás esetén az elektronikus 
űrlapként benyújtott dokumentum lesz az irányadó. 
 
Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg 
tudja jeleníteni, az ajánlatkérő előírja az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus 
dokumentumok jellemzőire, így különösen a fájlformátumra vonatkozó követelményeket a 
következők szerint. Az ajánlatot .pdf formátumban kell benyújtani, az ajánlat részét képező 
árazott költségvetést .pdf és szerkeszthető .xls formátumban is. 
Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő 
a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum 
benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az 
adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a 
papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában pdf formátumban. 
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági 
kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír 
alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként pdf formátumban vagy 
olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági 
kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – 
elektronikusan látta el hitelesítéssel. 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írja elő, 
hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául 
szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), 
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes 
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 
 
Az ajánlattétel nyelve magyar. 
 
Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, úgy Ajánlattevő 
köteles annak magyar fordítását is az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ajánlatkérő 
felelős fordítás alatt az érti, hogy ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője 
csatoljon az ajánlatba nyilatkozatot, miszerint valamennyi, az ajánlatba becsatolt fordítást 
elismeri saját felelős fordításnak. A helytelen saját fordítás következményeit ajánlattevőnek 
kell viselnie. 
Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő 
a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum 
benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az 
adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a 
papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában pdf formátumban. 
Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a 
nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább 
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő 
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azonban – az EKR r. 10. § (4) bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg 
elektronikus aláírás alkalmazását.Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben 
elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot 
az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott 
nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha 
az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az 
ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az 
esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat 
felelős fordításának kell tekinteni. 
 
Az ajánlatban lévő minden – az ajánlattevő vagy egyéb gazdasági szereplő által készített – 
dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult személynek, kivéve az 
EKR űrlapon megtett nyilatkozatokat. 
 
Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen (ajánlattevő, illetve adott esetben 
alvállalkozó és kapacitást biztosító szervezet nevében) aláíró cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv. 9. § (1) szerinti aláírás mintáját 
egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell.  
Amennyiben az ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitást biztosító szervezet) letelepedése szerinti 
országban aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta nem kerül kibocsátásra, úgy erről 
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell (ez esetben az aláírás-minta/aláírási címpéldány 
megléte, vagy hiánya nem kerül vizsgálatra).  
 
Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a 
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazást is szükséges csatolni.  
 
Amennyiben az alvállalkozó vagy kapacitást biztosító szervezet egyéni vállalkozó vagy 
természetes személy, ajánlatkérő elfogadja ezen személy olyan okiratának a másolatát, mely 
tartalmazza a személy aláírását. 
 
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy – az 
ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági szereplő 
képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy 
gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal 
rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő 
szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 
 
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, 
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot 
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére 
meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a 
számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett 
nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § 
(6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 
 
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a 
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak 
tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni 
kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton 
teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 
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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.  
 
Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetés 
gazdasági szereplők önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – 
módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági 
szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre 
nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.  
 
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét, hogy ha költségvetésben megjelölt 
tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is 
elfogad.  
 
Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 
szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy 
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a 
megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.   
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek 
meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű 
megoldások alkalmazására.  
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában 
megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak 
megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. 
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási 
kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat,  
melyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos 
biztonságot nyújtanak, azonos hatásfokkal működnek, azonos az élettartamuk, továbbá 
karbantartási és javítási igényük nem több mint a tervekben szereplő berendezéseknek, illetve 
megoldásoknak. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell 
felelniük.  
 
I.2. Az ajánlatok benyújtása és felbontása 
 
Az ajánlatok elektronikus úton kerülnek benyújtásra az EKR-n keresztül. Az elektronikusan 
megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus 
elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az 
automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. 
 
Az ajánlatok felbontására az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban és az EKR-
ben kerül sor.  
 
A Kbt. 55. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat 
benyújtásával módosíthatja az ajánlatát, olyan módon, hogy az ajánlattevőnek a korábban 
benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 
 
 
I.3. Közös ajánlattevők 
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Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt, az összes érintett 
ajánlattevő által aláírt megállapodást is, amely tartalmazza: 

• az ajánlattevők adatait (név, székhely), 
• a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését és a közös ajánlattétel 

képviseletére történő felhatalmazását, 
• annak a személynek a megnevezését, aki a közös ajánlattétel képviseletében 

nyilatkozatot tenni és aláírni jogosult, 
• az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, 
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért 

egyetemleges felelősséget vállalnak.  
• a közös ajánlattételt létrehozó szerződés az ajánlat benyújtásának napján érvényes és 

hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ 
felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy 
hatóság jóváhagyásától, 

• nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó szerződés érvényes a szerződésből 
fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig. 

 
Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza 
meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenértékéből. 
 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös 
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben 
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők 
képviseletében eljárhat. 
 
 
I.4. A közbeszerzési eljárás résztvevői 
 
Jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, 
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.  
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt, az összes érintett 
ajánlattevő által aláírt megállapodást.  
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta 
után változás nem következhet be. 
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: 
nem követelmény és nem is megengedett. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től a Kbt. 35. § 
(8)-(9) és 138. § szerinti projekttársaság létrehozását nem követeli meg és nem is teszi 
lehetővé. Ajánlatkérő továbbá nem teszi kötelezővé, sem lehetővé, hogy a nyertes 
ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.  
 
Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét a következő követelményekre: 
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem 
igazolhatja  
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Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, 
kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 

alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

Egy gazdasági szereplőek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 
hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. 
Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 
 
 
1.4.1. Ajánlattevő 
 
Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akit ajánlattételre az Ajánlatkérő felkért és a 
közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 
 
 
1.4.2. Alvállalkozó 
 
A Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által 
bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy 
alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 
 
Ajánlattevőnek ajánlatban meg kell jelölnie 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
 
 
1.4.3. Kapacitást biztosító szervezet 
 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
Amennyiben az ajánlattevő olyan alvállalkozót vesz igénybe, aki a közbeszerzési eljárásban 
valamely alkalmassági feltétel igazolásában is részt vesz, úgy ez az alvállalkozó egyben 
kapacitást biztosító szervezetnek is minősül. 

 
Az ajánlatban a fentieknek megfelelően meg kell határozni az egyes, teljesítésben részt vevő 
személyek/szervezetek eljárásbeli státuszát. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy 
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 
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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. Csatolni kell az 
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 
a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
A „szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország 
nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre” 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 csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell 
alátámasztania. A 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 a jogutód a jogelőd meghatározott jogosultságait (például: referenciáit) kívánja 
felhasználni, Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlathoz csatoljon nyilatkozatot, arról hogy 
kizárólagosan jogosult az alkalmassági feltételeknek megfelelő jogelődi jogosultságok 
felhasználására, s azok tekintetében kizárólagos jogutódnak minősül. 



15 
 

 
 

2. fejezet 
 

Ajánlatok elbírálása és szerződéskötés 
 
 

 
Ajánlatkérő köteles az ajánlatot elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően – 
általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény 
miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne 
képes. Ebben az esetben ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania. 
 
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az 
eljárást megindító felhívásban és jelen dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő az értékelés során megállapítja, hogy mely ajánlatok 
érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatot kizárólag annak elbírálására használja fel. 
 
Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok (Kbt. 76. § (2) bek. c) 
pont) az alábbiak szerint, mindkettő részre vonatkozóan: 
 
A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján: Legjobb ár-érték arány. 
 
Valamennyi rész esetén 
 

Értékelési részszempontok Súlyszám: 
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 70 
2. Jótállás időtartama (12-60 hónap): 30 
  

 
1. részszempont Ajánlati ár (nettó HUF): 
Az 1. bírálati részszempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott 
egyösszegű ajánlati ár képezi. A teljes ajánlati ár, melyet a Kbt. 66. § (5) bekezdésének 
megfelelő Felolvasólapon kell feltüntetni és ez képezi az értékelés alapját. Az Ajánlattevőnek 
az ellenszolgáltatás összegét a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a befejezési 
határidőre prognosztizált, rögzített díjként kell megadnia, magyar forintban. Abban az 
esetben, amennyiben az Ajánlattevő a megajánlott ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből 
eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem mentesíti 
a teljesítési kötelezettség alól. 
 

1. tartalmaznia kell a szerződés teljesítésével kapcsolatosan ajánlattevőnél felmerült 
valamennyi költséget és díjat, további díjat vagy költséget ajánlattevő semmilyen 
jogcímen nem érvényesíthet Ajánlatkérővel szemben. Az ajánlati árnak fix összegűnek 
kell lennie, vagyis az ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással 
sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó egyösszegű ajánlati ár részletezését 
az ajánlattevőnek a tételes árazott költségvetés csatolásával kell alátámasztania az 
ajánlatban. 
Azoknak a munkanemeknek a díjára vonatkozóan, amelyek nem szerepelnek külön 
tételben, azt kell feltételezni, hogy ezeket a munkák egyéb tételeinek egységárai és 
árai tartalmazzák.  
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A költségvetési kiírás tételei tekintetében megajánlott árnak tartalmaznia kell a 
műszaki tartalom előírt minőségben történő megvalósításához szükséges ráfordítás 
összegét, valamint a munka teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő 
költségeket. Ezek az árak rögzítettek és nem változtathatók a Szerződés teljes 
időtartama alatt.  
Az ajánlattevőnek minden, a költségvetési kiírásban felsorolt munkafajtára 
(munkanemre) meg kell adnia a nettó egységárat.  
Az egyes munkanemhez (munkafajtákhoz) tartozó egységárakat ÁFA (Általános 
Forgalmi Adó) nélkül magyar forintban kell megadni. Az egységáraknak – jelen 
dokumentációban taxatíve meghatározott kivételektől eltekintve – tartalmazniuk kell 
minden egyéb járulékos költséget felvonulási- és ideiglenes melléklétesítmények, 
szállítás, ellenőrző mérések és vizsgálatok, mintavételek, minősítések, minősítés 
tanúsítások, segédanyagok, lerakóhelyi díjak, kitűzések, a megvalósításhoz szükséges 
engedélyek, stb.), továbbá minden vámot, adót és egyéb illetéket, amiket a 
Vállalkozónak a szerződés alapján, vagy bármely más okból kell fizetnie.  
Tartalékkeret nincs.   
Ajánlatkérő előírja, hogy a Költségvetési kiírást kizárólag a Dokumentáció 
mellékleteként rendelkezésre bocsátott Költségvetési kiírás kitöltésével lehetséges 
benyújtani (egyéb költségvetési kiíró program segítségével benyújtott Költségvetési 
kiírás érvényesen nem nyújtható be) azzal, hogy Kiegészítő költségvetési kiírás az 
ajánlathoz érvényesen nem csatolható. Ajánlatkérő nyomatékkal felhívja a Tisztelt 
Ajánlattevők figyelmét arra, hogy azoknál a költségvetési kiírásbeli soroknál, ahol 
anyag felhasználásának szükségessége felmerül, ott az anyag költségét minden esetben 
az anyag egységárban kell szerepeltetni, és nem a díj egységárba beleértve kell 
megajánlani. Kérjük, hogy Ajánlattevők az előzőekre fokozottan ügyeljenek! (Tehát 
amennyiben az adott munkanem tekintetében anyag felhasználása szükséges, ott nem 
szerepeltethető az anyag egységár soron „0”, azaz „nulla” forint arra való esetleges 
utalással, hogy az anyagköltséget a díj egységára tartalmazza!).  
Az egyösszegű nettó ajánlati árra vonatkozó ajánlatot a felolvasólapon kérjük 
megadni.  
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az áfa összege a mindenkor hatályos jogszabályi 
rendelkezések alapján kerül megállapításra. 

 
 
Az 1. értékelési részszempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat a közbeszerzési 
dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírás kitöltésével kell meghatározni, 
nettó forintban. 
 
Az 1. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) 
érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás 
módszerének megfelelően kevesebbet. 
 
A pontozás módszere: 
 

( ) minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb
+−=

 
 
ahol: 
P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:  a pontskála felső határa, azaz 100 
Pmin:  a pontskála alsó határa, azaz 0 
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Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
2. részszempont Jótállási idő (12-60 hónap): 
Az értékelési pontszám egyenes arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegy 
pontosságig).  
Jótállás időtartama (12-60 hónap): Az ajánlattevőknek minimum 12 hónap jótállást kell 
megajánlaniuk. A minimum követelménynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat 
érvénytelen. A 12 hónapot tartalmazó vállalás a minimális 0 pontot, a 60 hónap és azt 
meghaladó vállalás a maximális pontot kapja. Az ajánlatot egész hónapban kérjük megadni. A 
jótállási időszak kezdete a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezése. 
 
(Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin) 
 

ahol: 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
Alegkedvezőtlenebb: az értékelési részszempontra adható azon vállalás minimum mértéke, 
Alegkedvezőbb: az értékelési részszempontra adható azon vállalás maximum mértéke, mely 
felett Ajánlatkérő a maximális pontszámot adja.  

 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont. 
 
Az Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás, a 2. értékelési 
résszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság 
KÉ 2019. évi 227. számának a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató 1. sz. melléklete szerint, az ott hivatkozott 
képletek alapján. 
 
Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemeket a felolvasólapon kérjük megadni. A 
felolvasólap az EKR-ben elektronikus űrlapként kerül kitöltésre. 

 
II.1. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés 
 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően, teljes 
körben biztosítja a hiánypótlás, valamint az ajánlatokban nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a felvilágosítás-kérés lehetőségét. 
A Kbt. 71. § szerinti hiányosságok pótlását követően az Ajánlatkérő megállapítja, hogy az 
ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek; mely ajánlat érvénytelen; van-e olyan gazdasági szereplő, akit az 
eljárásból ki kell zárni és a Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált 
ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli. 
Az ajánlatkérő tájékoztatja T. Ajánlattevőket, hogy mely ajánlat érvénytelen, és az eljárás 
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, 
az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
igazolások benyújtására (adott esetben, amennyiben az ajánlatba nem kerültek csatolásra). 
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A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi 
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, 
megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.  
 
A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni 
is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást megindító felhívás, a 
dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. Az ajánlatkérő kizárólag olyan 
felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás 
kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra. Ameddig bármely ajánlattevő 
számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő 
pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra 
(önkéntes hiánypótlás). 
 
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok 
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, 
illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles 
hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt 
követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az 
előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve 
jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az 
ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra 
vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem 
jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és 
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a 
közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan 
hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához 
és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a 
dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az 
ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra 
vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 
 
 
II.2. Számítási hiba 
 
Ajánlatkérő a Kbt. alapelveire figyelemmel az értékelésre ki nem ható számítási hibáról is 
tájékoztathatja az ajánlattevőket. 
 
A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az 
ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a 
javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak 
javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, 
hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) 
alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható 
számításon alapuló – adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt 
határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 
 
 
II.3. Aránytalanul alacsony ár 
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Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi 
ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés 
tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként 
figyelembe vett ár tekintetében. 
 
Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő a Kbt. 72. § szerint jár el.A 
fenti eljárásrendet (Kbt. 72. § (1) – (6) bek.) az ajánlattevő alkalmazza abban az esetben, ha az 
ajánlatnak valamennyi egyéni eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. 
 
Ebben az esetben érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem 
indokolják megfelelően az adott kötelezettségvállalás teljesítését. 
 
 
II.4. Az ajánlat érvénytelensége: 
 
A Kbt. 73. § és 74. § szerint érvénytelen az ajánlat.  
 
Érvénytelen az ajánlat, amennyiben nem az EKR-ben kerül benyújtásra. 
 
Az Ajánlatkérő javasolja, hogy a gazdasági szereplők ajánlatuk összeállítását – különös 
tekintettel ajánlati áruk meghatározását – megelőzően tájékozódjanak a teljesítés helyén, az 
adózásra, a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre, a környezetvédelemre, az 
egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére irányadó feltételekről.  
Azon Szervezetek (hatóságok) neve és elérhetősége, amelyektől a kötelezettségekről 
tájékoztatás kérhető a fenti területek kapcsán: 
 
Adózási kérdésekben  
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Tel.: +36 40202122  
 
NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága   
7621 Pécs, Rákóczi út 52-56.  
Tel.: +36 72533500   
Fax: +36 72212133 
 
Munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó kérdésekben  
 
Nemzetgazdasági Minisztérium  
Munkafelügyeleti Főosztály,  
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat  
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.  
Tel.: +36 80204292          
E-mail: munkafelugy-info@ngm.gov.hu 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal  
Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya  
7621 Pécs, Király u. 46.  
Tel.: +36 72506841  
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Fax: +36 72539099  
E-mail: baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu 
 
Környezetvédelmi kérdésekben 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  
7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15.  
Tel.: +36 72567100  
Fax: +36 72567103  
E-mail: kornyezetvedelem@baranya.gov.hu 
 
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
7623 Pécs, Köztársaság tér 7.  
Tel.: +36 72506300  
Fax: +36 72506350  
E-mail: titkarsag@ddvizig.hu 
 
Egészségvédelmi kérdésekben  
 
Országos Tisztiorvosi Hivatal  
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály  
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
Tel.: +36 14593050  
Fax: +36 14593059  
E-mail: titkarsag@omfi.hu 
 
Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére vonatkozó kérdésekben  
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.  
Tel: +36 17951200  
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 
 
 
II.5. Az eljárás eredménytelensége: 
 
A Kbt. 75. §-a szerint eredménytelen az eljárás. 
Ajánlatkérő alkalmazza a tárgyi eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.  
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében 
foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely 
a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 
 
 
II.6. Tájékoztatás az eljárás eredményéről 
 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan 
időtartam alatt végzi el, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére 
az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön 
 
Ajánlatkérő ajánlattevőket az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az 
ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmasságának megállapításáról, 
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ajánlatának egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes 
indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három 
munkanapon belül írásban tájékoztatja. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor 
az eljárás eredményéről írásbeli összegezés készítésével tájékoztatja ajánlattevőket, melyet 
minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküld. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére 
történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség 
esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött 
szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem 
állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését 
követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a 
törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy 
elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni. 
 
Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy 
számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is 
kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést ajánlatkérő legkésőbb az eredményhirdetést 
követő tíz napon belül köteles megküldeni az ajánlattevőnek. 
 
 
II.7. A szerződés megkötése 
 
A szerződéskötésre a Kbt. szabályai szerinti időtartamban kerül sor.   
 
Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződéskötés eljárást megindító felhívásban 
megadott időpontjától eltérve a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy 
befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a 
Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi. Amennyiben időközben a 
nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a 
nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja. 
 
A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) jelen dokumentáció 4. fejezete tartalmazza. 
 
Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, 
ha az eredményhirdetést követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok 
következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére 
nem képes. 
 
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén 
– amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő – 
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. Az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 
napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati 
kötöttsége hatvan nappal meghosszabbodik. 
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3. fejezet 

 
Műszaki leírás 

 
 
Mánfa belterületén a Baranya – csatorna felújítása 1830 m hosszban. 
  
A vízfolyás belterületi szakasza a 0+000 km szelvényben csatlakozik a 66 sz-ú fkl út 
10+319 km szelvényében lévő közút hídjához. A csatlakozási ponton a meglévő 
műtárgy környezeti terméskő burkolatot fel kell újítani.  
 
A felújítás során el kell távolítani a hordalékot, a burkolat hézagolását meg kell 
erősíteni. A burkolat bontásos helyreállítása nem szükséges. A felújítást ki kell 
terjeszteni az oldalági árok burkolt csatlakozására is. 
 
A meglévő, burkolt árokszakaszhoz csatlakozik a tervezett, burkolattal ellátott 
mederszakasz.  
A meglévő mederburkolat 1,4 m folyásszint szélességű, melyhez 1:1,5 oldalrézsű 
csatlakozik. Ehhez kell igazítani a tervezett mederburkolatot is, folyásszintje 1,40 m 
széles, 30°-os oldaldöléssel 1,0 m magas. A folyásszinten a meder két oldala 
előregyártott elemekkel épül. A folyásszint 40x40x80 cm-es fagyálló mederlapokkal 
készül. Az előregyártott elemek közti terület kitöltése fagyálló monolit vasbetonnal 
történik, melyben az erősítőeleme Ø10 B60.50. acélbetonnal készül. A tervezett 
burkolat Trϒ=85%-ra tömörített 20 cm vtg osztályozatlan kavicságyazatra fektethető. 
Az előregyártott elemek lezárását 18 cm vtg vasbeton koszorú biztosítja. Az 
előregyártott elemek és a terepszinten kialakuló mederél közti területet rőzsefonattal 
kell biztosítani.  
 
A tervezett mederszakasz a vízgyűjtő területen összegyülekezett teljes csapadékvizet 
szállítja.  
 
A meglévő meder vízfolyásának biztosítása érdekében a teljes mederszakaszon hordalék 
eltávolítás, bozótirtás és növényzet eltávolítása szükséges. 
 
Az oldalági bekötések helyén szilárd, monolit burkolás kialakítása szükséges. A 
meredek hegyoldal irányából, magas hordalékot tartalmazó vizeket hordalékfogó 
beépítése után lehet csatlakoztatni, kiküszöbölve a lerakódás Baranya-csatorna 
folyásszintjén való lerakódását. A beépítendő hordalékfogók vasbeton műtárgyak, 
melyek lefedése acél ráccsal történik a tisztíthatóság érdekében. A műtárgyak zöld 
területen helyezendők el. 
 
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes 
meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, 
mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként 
megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák. 

 
 
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:  
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott 
dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.   
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Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:  
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban 
ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.  
 
Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetés 
gazdasági szereplők önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – 
módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági 
szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre 
nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.  
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján – amennyiben a 
műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt – a Közbeszerzési 
Dokumentumokat a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével 
összhangban módosítja. 
 
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:  
- a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó 
dokumentációval kell alátámasztani (állapotrögzítés),  
- a munkaterület szükséges őrzése;  
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és 
vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának 
időtartama alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli.  
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka 
elvégzése,  
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, 
hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;  
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési 
hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, 
újrahasznosítása;  
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek 
kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;  
- a környezetben, a környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a 
szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása,   
 
Egyenértékűség:   
Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a 
megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.   
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki 
paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan 
műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.  
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában 
megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a 
szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az 
ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. 
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén 
bizonyítási kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon 
megoldásokat, melyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és 
működésük során azonos biztonságot nyújtanak, azonos hatásfokkal működnek, azonos 
az élettartamuk, továbbá karbantartási és javítási igényük nem több mint a tervekben 
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szereplő berendezéseknek, illetve megoldásoknak. Az alkalmazott megoldásoknak a 
hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.  
 
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - 
szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások 
beszerzésére. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § § (3)-(6) bekezdés]. 

 



25 
 

 
4. fejezet 

 
Szerződés tervezet 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
é p í t é s i  b e r u h á z á s r a  

t e r v e z e  
 

Egyrészről MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
székhely:  7304 Mánfa, Fábián B. utca 58.  
adószám:  15736101-1-02 
azonosító: 745664 
képviselő:  Takács Zsolt polgármester 
mint Megrendelő  (a továbbiakban: „Megrendelő”) 
 

Másrészről … Társaság 
székhelye:   
cégjegyzékszáma:   
adószáma:   
vállalkozó kivitelezők nyilvántartása  
szerinti nyilvántartási száma:  
bankszámlaszám:   
képviseli:  
mint Vállalkozó  (a továbbiakban „Vállalkozó”) 

 

 (a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: "Felek"; külön-külön: "Fél") között az 
alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal. 

1. PREAMBULUM 

(A) A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”) 
Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, 
közvetlen ajánlattételi elhívással indított nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az „Mánfa 
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 3” tárgyában. 

  
(B) A beérkezett ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően az Eljárást 

megindító felhívásban és az egyéb jogszabályokban rögzített feltételeket is figyelembe véve a 
Megrendelő 2020. … … napján eredményt hirdetett. A közbeszerzési eljárás során Vállalkozó a 
legjobb ár-értékű ajánlatot és lett az eljárás nyertese.  

 
(C) Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen Szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a 

Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerződéses 
jogviszonyára alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy 
mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint 
kívánnak eljárni. 

 
(D) A Szerződés célja, hogy meghatározza mindazon feltételeket, melyek alapján a Felek az egyes 

jogokat érvényesítik, a kölcsönösen megállapított szolgáltatásokat, illetve kötelezettségeket 
teljesítik. 

 

2. SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

2.1. A Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, közbeszerzési dokumentumai és a Vállalkozó 
ajánlata (a továbbiakban együtt: "Közbeszerzési dokumentáció") jelen szerződés szerves 
részét képezi. 

2.2. Jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötéséhez és 
teljesítéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel és képesítéssel (így különösen, de 
nem kizárólagosan a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedéllyel) rendelkezik, 
illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vállalkozó e kijelentése megalapozottságáért 
feltétel nélküli jogszavatosságot vállal. 
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2.3. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés hatályba lépése esetén a szerződés fedezete a „TOP-
2.1.3-15-BA1-2016-00003” kódszámú Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község 
belterületén tárgyú pályázati forrásból rendelkezésre áll. 

 

3. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

3.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés tárgyát képező 
munkák elvégzését, azaz 7304 Mánfa belterület csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése  
munka megvalósításához szükséges generál-kivitelezést. 

3.2. Jelen szerződésben meghatározott Létesítmény részletes műszaki tartalmát a Megrendelő 
által biztosított tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az eljárás során kiadott 
kiegészítő tájékoztatások alapján a Vállalkozó által elkészített, 2. számú mellékletet képező 
árazott költségvetés tartalmazza. 

Felek rögzítik, hogy a teljes műszaki dokumentáció egységesen tartalmazza a Létesítmény 
műszaki paramétereit, azt a kivitelezés szempontjából egységesen kell értelmezni még akkor 
is, ha az egyik rész nem tartalmazza másik részben fellelhető adatot. E tekintetben 
utólagosan kifogást Vállalkozó nem emelhet. Az egyes részek esetleges ellentmondása 
esetén a Megrendelő – a tervezővel és a műszaki ellenőrrel együttesen - dönt az 
ellentmondás feloldása ügyében, de az átalányáras vállalásra tekintettel Vállalkozó díj, vagy 
egyéb költségigényt nem terjeszthet elő. 

3.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a 3.1. és 3.2. pontja szerinti Létesítmény rendeltetésszerű 
használatra alkalmas minőségben és módon, a Közbeszerzési eljárás során kiadott 
közbeszerzési dokumentumokban rögzítetteknek maradéktalanul megfelelően és 
szerződésszerűen (a továbbiakban együtt: "szerződésszerű") történő megvalósítására. 

3.4. A Megrendelő kötelezettséget vállal a Vállalkozó által jelen szerződésnek megfelelő építési 
beruházás átvételére, és a vállalkozói díj jelen szerződés szerinti kifizetésére. 

 

4. A TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOK MEGISMERÉSE, A FELEK 

NYILATKOZATAI 

4.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés mellékletét képező tervdokumentációt, valamint 
a Megrendelő által átadott egyéb dokumentumokat így különösen, de nem kizárólagosan a 
tervet, a jogerős építési engedélyt, mint szakvállalat saját felelősségére a Közbeszerzési 
eljárás során, a közbeszerzés szabályai szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat megismerte, a megvalósítási lehetőségeket ellenőrizte, az esetleges hibákat, 
hiányokat, a tervdokumentációtól való eltérési igényeit a Megrendelő irányába jelezte.  

4.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a Létesítmény 
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok átadását a Megrendelőtől a 
Közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai szerint kiegészítő tájékoztatás 
keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendelőtől megkapta, azokat jelen pont 
szerint megismerte, ellenőrizte, észrevételezte. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az általa 
megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendelőtől a választ megkapta, és azt az 
ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint elfogadta. 

4.3. A jelen szerződés 4. pontjára tekintettel a Megrendelő a tervdokumentáció és egyéb 
dokumentumok hibája miatt a Vállalkozóval szemben nem tartozik felelősséggel, Vállalkozó 
a tervekben foglaltak teljes megvalósítását garantálja. 

4.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Létesítménnyel érintett helyszíneket megtekintette és azt a 
Létesítményt megvalósítására alkalmasnak találta. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a 
beruházás eredményeként létrehozott, átalakított létesítmények és hálózatok a beruházás 
eredményeképpen szerződésszerű használatra alkalmasak lesznek.  

4.5. A Felek kifejezetten megállapodnak, és a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Létesítmény 
építésével érintett létesítmények vagy azok berendezései, területe vonatozásában semmiféle 
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tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvántartási jogosultságot nem keletkeztet. A Felek bármiféle, 
a jelen szerződésre alapított, erre irányuló igényt, követelést kölcsönösen kizárnak. 

 

5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

5.1. Szerződéses kötelezettsége körében a Vállalkozó vállalja, hogy: 

5.1.1. a Létesítmény építése során végzett munkákra vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi 
és hatósági (így különösen, de nem kizárólagosan az építéshatósági, munkavédelmi, 
környezetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi), valamint a 
Létesítményt érintően a Projekt előírásokat maradéktalanul betartja, és az általa 
igénybevett közreműködőkkel (alvállalkozókkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be 
nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó a Megrendelőre nem háríthatja át, a 
károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal; 

5.1.2. jelen szerződés teljesítése során felmerülő költségeit (különösen, de nem 
kizárólagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technológiák, az eredmény elérése 
érdekében tett szükséges egyéb ráfordítások) teljes körűen saját maga előlegezi és 
viseli, felelősséget vállal a munka gazdaságos és gyors befejezéséért; 

5.1.3. a Létesítmény építése során csak a hatályos jogszabályokban és szabványokban előírt 
minősítéssel rendelkező, új anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technológiákat 
használ fel. Ennek teljesítéséért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan szavatosságot 
vállal; 

5.1.4. ha a tervdokumentációban kiírt anyagokat – az időben való megrendelés igazolása 
mellett – a szükséges határidőben nem tudja beszerezni, azokat a Megrendelő 
előzetes, kifejezett, írásos hozzájárulása után időben beszerezhető, azonos, vagy 
magasabb műszaki paraméterű és használati értékű más anyaggal helyettesíti. A 
Vállalkozó az anyagváltozás miatti többletköltséget a Megrendelőre nem háríthatja át. 
A Vállalkozó ebben az esetben is csak új anyagokat és berendezéseket építhet be; 

5.1.5. a munkaterületet saját költségén a Létesítmény építése teljes időtartamára körülkeríti, 
folyamatos őrzését biztosítja, az építési terület megfelelő tisztántartásáról 
gondoskodik. Ennek be nem tartásából eredő akár a Megrendelőnél, akár a 
Vállalkozónál felmerülő károkat a Megrendelőre nem háríthatja át, az ebből eredő 
károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal; 

5.1.6. a Létesítmény építése megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) 
bekezdés szerinti táblát elhelyezi;  

5.1.7. a Létesítmény építése során keletkező mindennemű hulladékot a munkaterületről saját 
költségén elszállítja vagy elszállíttatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének 
adminisztrációját a hatályos jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások szerint 
elvégzi. A bontást a Megrendelő kapcsolattartójával történő előzetes írásos egyeztetés 
alapján úgy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések újrahasznosítása 
biztosítva legyen. Ezeket elkülönítetten kell tárolni, és jegyzőkönyv szerint át kell 
adni a Megrendelő képviselőjének. Ezek be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó 
a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan 
felelősséget vállal; 

5.1.8. az eltakarásra kerülő munkákról a műszaki ellenőrt előzetesen, beépítés előtt legalább 
három (3) munkanappal értesíti; 

5.1.9. a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti, amely a 
Létesítmény építése eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, 
vagy gátolja; értve ezen a különböző hatósági előírások, szabványok szerződés 
teljesítése során történő megváltozását is. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a 
Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal; 
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5.1.10. a Létesítmény építése befejeztével legalább a munkaterületet átvételkor rögzített 
állapotnak megfelelően helyreállítja, így különösen, de nem kizárólagosan elvégzi az 
utak, parkok, parkolók, növényzet rekonstrukcióját; 

5.1.11. a Létesítmény építése teljesítése során felmerülő, külső elháríthatatlan okból előre 
nem látható, így a Közbeszerzési eljárás során nem jelzett, a tervdokumentációtól való 
eltérési igény(eke)t a Megrendelő kapcsolattartójának és műszaki ellenőrének 
egyidejűleg egy (1) munkanapon belül jelzi; 

5.1.12. a Létesítmény építése során jelen szerződés szerint építési naplót vezet; 

5.1.13. a Létesítmény építése során végzett munkák ellenőrzését a Megrendelő 
kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre részére bármikor, előzetes értesítés nélkül 
biztosítja; 

5.1.14. a Létesítmény helyszíni kivitelezési munkái végzéséhez és a használatbavételi 
engedélyhez közvetlenül szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és 
egyéb engedélyeket beszerzi, az ezzel kapcsolatos költségeket viseli, és a Megrendelő 
kérésére az egyeztetett (megállapodott) időpontig rendelkezésére bocsátja. Ennek 
elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és 
az átvételt megtagadni; 

5.1.15. A Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy a Létesítmény építése 
során bekövetkező esetleges káreseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendelő felé, 
és a káresemény következtében a Létesítmény építésével érintett létesítmények vagy 
azok berendezései, területe – ide értve a telekhatárokon kívül eső létesítményeket is – 
tekintetében felmerülő károkat a Megrendelő részére haladéktalanul megtéríti. A 
Vállalkozó kártérítési felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy a kár bekövetkeztéért 
ő vagy alkalmazottja, a Létesítmény építéséhez igénybe vett közreműködője 
(alvállalkozója) felelős. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult 
szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni; 

5.1.16. A Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy amennyiben – az 
érdekkörében felmerülő - a Létesítmény építésével kapcsolatos káresemény miatt 
harmadik személy a Megrendelővel szemben kártérítési vagy bármilyen más igényt 
támaszt, úgy valamennyi ilyen kár vagy egyéb igény alól maradéktalanul mentesíti, 
kártalanítja a Megrendelőt. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult 
szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni. 

5.1.17. Az építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó (építési hatóság, 
szakhatóságok, közműszolgáltatók) által előírt követelményeket a Vállalkozó köteles 
megfelelően teljesíteni, ennek ellenértéke a vállalkozói díjban benne foglaltatik. A 
Vállalkozó köteles a használatbavételi eljárás során közreműködni, a szakhatósági 
észrevételeknek megfelelő intézkedéseket saját költségére megtenni, - amennyiben 
szükséges - a változásokat a megvalósítási tervdokumentáción átvezetni. Megrendelő 
a létesítményt csak hiánypótlás nélkül, üzemeltethető állapotban veszi át.  

5.2. Szerződéses kötelezettsége körében a Megrendelő vállalja, hogy: 

5.2.1. jelen szerződés hatálybalépését követő legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül biztosítja a 
munkaterületet. A Felek a munkaterület átadása-átvételét és megfelelőségét állapot 
felvételi jegyzőkönyvben rögzítik, és aláírásukkal igazolják. A jegyzőkönyvet a Felek 
jelen szerződéshez csatolják. A munkaterület megfelelőségének jegyzőkönyvben 
történő rögzítése után a Vállalkozó a munkaterületre vonatkozóan kifogást nem 
emelhet, azt szerződésszegése hivatkozási alapjaként nem hozhatja fel. 

Megrendelő az 1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. §. (4) bekezdés alapján az 
építésfelügyeleti hatóságnak a kivitelezés tervezett megkezdését 15 nappal előbb 
bejelenti, hogy a munkavégzés a munkaterület átadás-átvétel időpontjában kezdhető 
legyen. 
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5.2.2. a Vállalkozó a Létesítmény építése során felmerülő tervdokumentációtól való eltérési 
igényé(ei)t öt (5) munkanapon belül elbírálja; 

5.2.3. A Megrendelő kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre, valamint a tervező útján a 
munkát és a felhasználásra kerülő anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta 
legalább egyszer (1) ellenőrizheti, beépítésre kerülő anyag esetén beépítés előtt 
köteles ellenőrizni. A Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítésétől számított két (2) 
munkanapon belül köteles az ellenőrzést elvégezni. Nem mentesül a Vállalkozó a 
felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően 
végezte el; 

5.2.4. A Létesítmény megvalósításához és az építés eredményeként létrehozott létesítmény 
rendeltetésszerű használatához szükséges összes hatósági engedélyt (így különösen, 
de nem kizárólagosan az építési engedélyt, használatba vételi engedélyt és az épített 
szerkezeteket, műtárgyakat jelenlegi funkciójának megváltoztatására vonatkozó 
engedélyt) a Vállalkozó által a Megrendelő rendelkezésére bocsátott engedély alapján 
a Megrendelő köteles saját költségén beszerezni. A használathoz, valamint az 
üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyekkel kapcsolatosan felmerült összes költséget a 
Megrendelő viseli. 

 

6. TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE 

6.1. A Létesítményt a tervdokumentációban meghatározott területen kell megvalósítani. 

6.2. A szerződés teljesítésének határideje:  

a szerződés hatálybalépését követő 90 nap. Szerződésszerű a teljesítés, ha a műszaki átadás-
átvételi eljárás a teljesítési határnapon megkezdődik és eredményesen zárul. 

 

7. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

7.1. A Felek jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg. 

7.2. A Felek vállalkozói díjat az alábbiak szerint határozzák meg: 
 
Vállalkozó ÁFA nélkül számított Egyösszegű Ajánlati Ára: 
nettó: értékelési szempont],- Ft + ÁFA, azaz … forint plusz általános forgalmi 
adó 
Áfa: …,- Ft  
Bruttó: …,- Ft, azaz …. forint 
 

7.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben végleges vállalkozói díjat határoz meg, 
amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi 
információ tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében 
állapított meg. 
A vállalkozói díj magában foglalja Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési 
beruházással kapcsolatos valamennyi költségét és tisztes hasznát is. 
A Vállalkozó a vállalkozói díjért mindazokat az építési munkákat és szolgáltatásokat köteles 
nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a rendeltetésszerű használathoz 
szükségesek. 

 

8. VÁLLALKOZÓI DÍJ KIFIZETÉSE 

8.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a vállalkozási díj elszámolása és folyósítása 
során kötve van a 191/2009. (IX. 15.) kormányrendeletben meghatározott szabályokhoz. 
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8.2. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a vállalkozási díj 20%-ának megfelelő összeg 
előlegként történő kifizetését kérheti. Amennyiben ajánlattevő kéri az előleg kifizetését, úgy 
azt ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti.  

8.3. Megrendelő a szerződés szerinti vállalkozási díjat a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése 
alapján, illetve a Kbt. 135. § alapján, valamint az alkalmazandó 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendeletben meghatározott feltételek szerint teljesíti. 

8.4. Esedékesség: Vállalkozó 1 db előlegszámlát, 3 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be 
a teljesítés során. A számlázás és kifizetés a teljesítéssel arányos, a részszámlákat a 
szerződés értékének 25%,50% és 75%-ot elérő teljesítésnél, a végszámlát a 100 %-ot elérő 
teljesítésnél, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás (teljesítésigazolás) lezárását követően 
nyújthatja be a Vállalkozó.  

A részszámla kibocsátásának feltételét képezi a műszaki tartalom megvalósításáról szóló, 
Megrendelő részéről eljáró műszaki ellenőr által kiállított műszaki igazolás. 

Vállalkozó a végszámlát a munka befejezésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően 
nyújthat be, a végszámla szükséges melléklete a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv. Az 
átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának feltétele a rendeltetésszerű használatra alkalmas 
módon és szerződés szerinti megvalósítás. 

8.5. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult. 

8.6. A Vállalkozó a Megrendelő írásos beleegyezése nélkül (pénzügyi) kötelezettség vállalására 
nem jogosult, az ennek ellenére történt kötelezettség vállalásért a Megrendelő nem tartozik 
helytállni. 

 

9. ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 

9.1. A Vállalkozó teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozó, és a Vállalkozó által 
megjelölt feladatok kivitelezésére bevonásra kerülő alvállalkozó működhet közre. Ha a 
szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – 
beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a 
megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő írásban más megjelölt szervezet (személy) 
közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az 
alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. 

 

10. KÜLÖNLEGES KÖRÜLMÉNYEK, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

10.1. Különleges körülmények között keletkezett többletköltségek felszámítására kizárólag jelen 
szerződés – a Ptk. ill. Kbt-ben rögzítettek szerint - írásbeli módosítása alapján kerülhet sor. 

 

11. TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

11.1. A Létesítmény építése megkezdésének időpontja a munkaterület átadásának a napja. 

A Vállalkozó a Létesítmény készre jelentését megelőzően - a Megrendelő által 
meghatározott körben - köteles saját költségen legalább öt (5) napos próbaüzemet 
lefolytatni, és a Megrendelő kapcsolattartója által kijelölt kezelőszemélyzetet az 
üzemeltetésre betanítani. A próbaüzem eredményét és a betanítás tényét a Felek külön 
jegyzőkönyvben rögzítik. 

Az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása érdekében a Felek kötelesek együttműködni 
egymással. A Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet készítenek, amelynek tartalmaznia 
kell a Megrendelő által jelzett hibákat, kifogásokat, hiányokat. A Megrendelő jogosult a 
jegyzőkönyvben a hiányok, hibák megszüntetésére – a Vállalkozóval egyeztetett – határidőt 
szabni. 
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11.2. A Megrendelő nem szerződésszerű teljesítés esetén igénye szerint jogosult kijavítást, cserét 
vagy árleszállítást kérni, amelynek a Vállalkozó köteles eleget tenni. 

11.3. A Létesítmény teljesítettnek minősülése további feltételei: 

11.3.1. a Vállalkozó a Létesítményt szerződésszerűen teljesíti, az épületeket, épületrészeket, 
hálózatokat egyéb a Létesítmény építésével érintett létesítményeket jelen 
szerződésben foglaltak szerint, szerződésszerű, üzemkész állapotban átadja és 

11.3.2. a Megrendelő azokat jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően átveszi és 

11.3.3. a Vállalkozó a Beruházást érintően a Megrendelőt terhelő, a Projekt keretében előírt 
tájékoztatási kötelezettségeknek eleget tett, továbbá 

11.3.4. a Vállalkozó a hulladékkezelésről jelen szerződés 5.1.7. pontja szerint gondoskodott 
és 

11.3.5. a Vállalkozó a munkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő helyreállításáról jelen 
szerződés 5.1.10. pontja szerint gondoskodott, valamint 

11.3.6. a Vállalkozó a Megrendelő részére átadja az átadás-átvételi dokumentációt. 

11.4. Az átadás-átvételi eljárás teljes költsége a Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen átadás-
átvétel költségei is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető 
vissza. 

11.5. Az átadás-átvételi eljárást akár egyes részütemekre, akár a teljes Létesítmény átvételére 
vonatkozik kizárólag csak Vállalkozó írásbeli nyilatkozatát követően lehet megkezdeni, 
mellyel Vállalkozó teljesítését készre jelenti. Az átadás-átvételi eljárásról Felek 
jegyzőkönyvet köteles felvenni, mely tartalmazza résztvevőket, nyilatkozataikat és az 
átadás-átvétel időpontját.  

11.6. Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételt (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) 
bekezdés p) pont, illetve a 32. § (7) bekezdése szerinti műszaki igazolás kiadása után) 
követő 3 munkanapon kiadja az ún. „Teljesítésigazolást”, melyben fel van tüntetve a sikeres 
műszaki átadás-átvétel napja. 

11.7. A műszaki igazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr: …. 

11.8. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően a Vállalkozó kötelezettsége a használatba vételi 
engedélyhez szükséges eljárások lefolytatása, engedélyek, nyilatkozatok beszerzésében való 
közreműködés. 

 

12. ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ, ÉRTESÍTÉSEK, KÉZBESÍTÉS 

12.1. Építési napló 

12.1.1. Elektronikus építési napló vezetés esetén az alkalmazás használatához szükséges 
naplóügyfél-jele (NÜJ): … Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell 
nyitni az építési naplót - az elektronikus építési napló esetén az első elektronikus 
építési főnaplót - és abban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés 
szerinti átadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - 
rögzíteni kell. 

12.1.2. Az építési naplóra és elektronikus építési naplóra vonatkozó szabályokat a 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza. 

12.1.3. A Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az építési 
naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, 
stb. bejegyzésére kizárólag a naplóban megnevezett személyek jogosultak. 

12.1.4. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, 
körülményt, kifogást, és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. A 
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Megrendelő utasításait a kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az 
építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. 

12.1.5. A tervező naplóbejegyzései a Megrendelő kapcsolattartójának ellenjegyzésével 
érvényesek. 

12.1.6. A Megrendelő kapcsolattartója köteles az építési naplót legalább nyolc (8) naponta 
ellenőrizni, illetve a műszaki ellenőrrel ellenőriztetni. 

12.1.7. A Vállalkozó a Megrendelő naplóbejegyzéseire egy (1) munkanapon belül a naplóban 
köteles válaszolni. Az építési naplóban tett bejegyzésekre a Felek kizárólag az építési 
naplóban válaszolhatnak. 

12.1.8. A naplót az építési munka befejezését követően le kell zárni, a záróbejegyzést a Felek 
kapcsolattartói aláírják.  

12.2. Koordinációs tárgyalás 

12.2.1. A szerződésszerű teljesítés érdekében együttműködési kötelezettségük körében a 
Felek legfeljebb heti rendszerességgel koordinációs tárgyalást tartanak. 

12.2.2. Bármelyik Fél írásban tett kezdeményezésére a másik Fél koordinációs lehetőséget 
biztosít. A Felek a koordinációs tárgyalást a Megrendelő kapcsolattartója által 
meghatározott helyen, a Felek által írásban előre egyeztetett időpontban tartják meg, 
amely időpont nem lehet későbbi, mint a kezdeményezés hatályossá válását követő 
két (2) munkanap. 

12.2.3. A koordinációs tárgyalásról a Megrendelő jegyzőkönyvet készít, amelyet a Felek 
aláírnak. A jegyzőkönyv két példányban készül, amelyből egy (1) példány a 
Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti. 

12.3. További kapcsolattartás: Megrendelő által a munkaterület átadásakor megjelölt műszaki 
ellenőr. 

12.3.1. Jelen szerződés szerinti vagy azzal kapcsolatos bármely közlés, jelentés, 
kezdeményezés amennyiben azt nem az építési naplóban, a koordinációs tárgyalásról 
készült jegyzőkönyvben vagy egyéb, jelen szerződés szerint a Felek által közösen 
készített jegyzőkönyvben közlik, írásba foglalandó és telefax vagy ajánlott, 
tértivevényes vagy futárral megküldött levél útján elküldendő. 

12.3.2. Valamely Fél által valamely másik Félnek a jelen megállapodással összefüggésben 
küldött értesítések vagy más kommunikáció céljára a következő címek és fax számok 
szolgálnak: 

12.3.2.1. ha a Vállalkozó a címzett: … 

    fax: …. 
    E-mail: … 

12.3.2.2. ha a Megrendelő a címzett: 

    fax:  
    E-mail:  
 
Amennyiben a Felek bármelyikének a címe vagy fax száma megváltozna, az adott Fél 
a változás várható bekövetkezése előtt legalább két (2) munkanappal köteles erről a 
másik Felet értesíteni. 

12.4. A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről 
haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. 
Személyükben történő változásról a Felek kötelesek egymást egy (1) napon belül írásban 
értesíteni. 

 

13. TÖBBLETMUNKA 
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Vállalkozó köteles elvégezni a felmerülő többletmunkákat. A többletmunka ellenértéke külön nem 
számolható el tekintettel arra, hogy a vállalkozói díjat Vállalkozó az esetlegesen felmerülő 
többletmunkákra tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el / Ptk. 
6:245.§ (1) /. 

 

14. PÓTMUNKA 

Pótmunka elszámolására kizárólag a Megrendelő által igazolt és írásos megrendelése alapján a 
Kbt. és vonatkozó szabályok szerinti esetekben és eljárás alapján kerülhet sor, az esetlegesen 
megrendelésre kerülő pótmunkák az ajánlati árszinten valósulhatnak meg.  
 

15. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, SZERZŐDÉSSZEGÉS 

15.1. Késedelmi és meghiúsulási kötbér 

15.1.1. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére – akár rész-, akár véghatáridőre 
vonatkozik - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér 
mértéke a 100.000 Ft / nap, azaz százezer forint naponta (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés). 
A késedelmi kötbér maximuma 30 napi tétel. azaz max. 3.000.000 Ft. 

A kötbér érvényesítése a vállalkozói díjba történő beszámítással történik. A 
Megrendelő a teljesítésigazolásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és 
időtartamát. Amennyiben a kötbér a vállalkozói díjba történő beszámítással nem 
érvényesíthető, a Vállalkozó a kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítására és 
cégszerűen kiállított és aláírt számla ellenében tíz (10) napon belül a Megrendelő jelen 
szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással köteles rendezni. 

15.1.2. Amennyiben a Vállalkozó a rész- illetve végteljesítéssel 30 (harminc) napot 
meghaladó időtartamot késik, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 

15.1.3. A Vállalkozó meghiúsulás esetén az „Egyösszegű Ajánlati Ár” 20 (húsz) 
százalékának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a 
Megrendelőnek. A kötbér érvényesítése a vállalkozói díjba történő beszámítással 
történik. A Megrendelő a teljesítésigazolásba köteles rögzíteni a késedelem tényét és 
időtartamát. Amennyiben a kötbér a vállalkozói díjba történő beszámítással nem 
érvényesíthető, a Vállalkozó a kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítására és 
cégszerűen kiállított és aláírt számla ellenében tíz (10) napon belül a Megrendelő jelen 
szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással köteles rendezni. 

 

16. JÓTÁLLÁS: 

16.1. Vállalkozó a beépített anyagokért, az építési-szerelési munkák hibátlan elvégzéséért jótállást 
vállal. A teljes körű jótállás időtartama: a műszaki átadás-átvételtől számított [értékelési 
szempont, 12-60] hónap. 

16.2. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy 
szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi 
kár miatt következett be, de csak azon rész tekintetében, amire a jótállási kötelezettséget 
megszüntető magatartás irányult. 

16.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részéről írásban bejelentett garanciális 
meghibásodásokat, a bejelentést követő három (3) munkanapon belül a Megrendelő 
kapcsolattartójának jelenlétében felülvizsgálni, a Megrendelő jogos igényei alapján a 
javítási munkákat, a felülvizsgálatot követő öt (5) munkanapon belül megkezdeni, és a 
kölcsönösen megállapodott határidőre befejezni.  

16.4. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított nyolc (8) 
munkanapon belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult 
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a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére 
megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben 
elvesztené. Ebben az esetben a harmadik féllel elvégeztetett javítás díját Vállalkozó nem 
vitathatja, azt köteles Megrendelő részére az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 
(nyolc) napon belül megfizetni. 

16.5. A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni:  

Név: … 
fax:  … 
E-mail: … 

 

17. KÁRESETEK, KÁRTÉRÍTÉS: 

17.1. Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a károkozó, 
Üzemeltető és a Vállalkozó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. 

17.2. Amennyiben a Vállalkozó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül 
(munkaszüneti napok kivételével) köteles észrevételt tenni. 

17.3. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát. 
Vállalkozónak a káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van. 

17.4. A Vállalkozó a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a 
alapján felelősségbiztosítást köteles kötni, vagy a meglévő felelősség biztosítását jelen 
beruházásra is kiterjeszteni. A biztosítás nagyságának el kell érnie dologi kár és személyi 
károk esetében is a 10 M Ft/kár, 20 M Ft/év kártérítési határt. A Vállalkozó jelen szerződés 
hatályba lépésével egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésére bocsátja felelősségbiztosítási 
szerződése, vagy kötvénye másolatát (3. számú melléklet). 

 

18. A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

18.1. Jelen szerződés a Felek által történő aláírás napján további jogcselekmény nélkül lép 
hatályba. 

18.2. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha 

a) a Vállalkozóban (gazdasági társaságban) közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot 
meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 
b) a Vállalkozók közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

E pont szerinti felmondás esetén a Megrendelő a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

18.3. Megrendelő előírja, hogy Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az 
előző pont szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

18.4. A beruházás fedezetéül szolgáló Támogatási Szerződéshez kapcsolódó Általános Szerződési 
Feltételek 1. pontjának utolsó bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződéstől elállni 
abban az esetében, ha a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően felszámolási, 
végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul. 
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19. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

19.1. Jelen szerződést a Felek kizárólag a Kbt-ben meghatározott esetekben módosíthatják. Nem 
minősül a jelen szerződés módosításának a Felek cégadataiban, bankszámlaszámában, a 
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változások, azonban a Felek kötelesek haladéktalanul 
írásban tájékoztatni egymást ezen változásokról. 

 

20. KÖLTSÉGEK 

20.1. Jelen szerződés elkészítésével, valamint jelen szerződésben foglalt más 
jogügyletekkel, cselekményekkel összefüggésben a Felek viseli saját költségeiket. 

 

21. MELLÉKLETEK: 

21.1. A Szerződés és annak rendelkezései értelmében készült bármely okirat, együttesen 
alkotják a Felek között az e tárgyban létrejött teljes Szerződést, mely felváltja a Felek minden 
korábbi írásbeli és szóbeli megállapodását, megegyezését, tárgyalását vagy bármely 
megbeszélését. A Szerződésbe foglalt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét 
képezik: 

 

1. sz. melléklet: Közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja, amely fizikailag 

nem kerül csatolásra, azonban Felek számára ismert azok tartalma 

2. sz. melléklet: Jóváhagyott pénzügyi-műszaki ütemterv, árazott költségvetés 

3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény  

4. sz. melléklet:  A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó 

bevonásáról 

Jelen szerződés 4 (négy) darab eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 
példány a Vállalkozót illeti. 

A jelen szerződésben nem vagy nem elegendő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

A Felek képviselői jelen szerződést átolvasás után, mint a Felek ügyleti akaratával mindenben 
megegyezőt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, helybenhagyólag aláírják. Aláíróik kijelentik, 
hogy a szerződés aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre 
nincs szükség. 

 

Kelt: Mánfa, 2020. ……………. 

 
 Mánfa Község Önkormányzat … 
 Megrendelő Vállalkozó 
 Takács Zsolt polgármester … 
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5. fejezet 
 

IRATMINTÁK 
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FELOLVASÓLAP 
 
 
Az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus 
űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus 
űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 
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NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL 
 

Az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus 
űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT1 
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint 

 
Az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus 

űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 
 
 

 
1Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban! 
Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott papír alapú példányának ezen, a Kbt. 66. § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozat eredeti, cégszerűen aláírt példányát kell tartalmaznia. 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint 

 
 

„Mánfa Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 3” 
 
Alulírott ………………………………. (képviselő neve) a(z) ……………………………… 
(Ajánlattevő  megnevezése) nevében nyilatkozom arról, hogy a Mánfa Község Önkormányzat 
által indított 
 

„Mánfa Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 3” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

- az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeit – a műszaki leírást a 
szerződéses feltételekkel (szerződéstervezettel) együtt – átvizsgáltuk, 
megértettük, ezúton nyilatkozunk, hogy az abban foglaltakat teljes 
egészében elfogadjuk és ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére. 

 
- Kötelezettséget vállalunk arra, hogy nyertességünk esetén a szerződést az 

ajánlatkérővel megkötjük és az abban foglaltakat maradéktalanul teljesítjük 
az általunk kért ellenszolgáltatásért. 

 
- Kijelentem, hogy az általunk benyújtott, az ajánlat részét képező 

valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért 
felelősséget vállalok. 

 
- Tudomásul vesszük, hogy a felhívás V.2.13) pontban, előírt feltétel 

igazolásának elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való 
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek 
következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg 
ajánlatkérő a szerződést. 

 
- Ajánlattevő képviselője nyilatkozom, hogy a szerződés teljes időtartama 

alatt az ajánlattételi felhívásban előírt terjedelmű építési-szerelési 
felelősségbiztosítást kötök vagy a meglévő felelősségbiztosítást 
kiterjesztem az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban előírt mértékű 
és terjedelmű felelősségbiztosításra és azt a szerződés teljes időtartama 
alatt fenntartom. 

 
Kelt: …………………., 2020. év ……………….. hónap …. napján 
 
 …………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 2 

 
Alulírott …........................................ (képviselő neve), mint a(z) …....................................... 
(Ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője  

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

 
hogy társaságunk a Mánfa Község Önkormányzat által indított „Mánfa Csapadékvíz elvezető 
rendszer fejlesztése 3” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő szerződés 
teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 
 

Kelt: …………………., 2020. év ……………….. hónap …. napján 
 
 …………………………………………. 
 cégszerű aláírás 

 

 
2.) Alulírott …………………………….. (képviselő neve),  mint a ………………………… 
…………………… (Ajánlattevő neve) képviselője  
 

n y i l a t k o z o m,3 
hogy a Mánfa Község Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Mánfa Csapadékvíz elvezető 
rendszer fejlesztése 3” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (6) 
bekezdésének a) és b) pontjában foglaltakra az alábbiak szerint: 

 
E) A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontja szerint a közbeszerzés azon része(i), 

amelynek a teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 Rész tárgya, rövid leírása:  ………………………………………………………… 
 Rész tárgya, rövid leírása∗∗:  ………………………………………………………… 

∗∗ (adott esetben további sorokkal bővíthető) 
 
B) A Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja alapján az A) pont szerinti részek tekintetében az 
ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni: 

Az ajánlat benyújtásakor ismert 
alvállalkozó neve 

Címe, székhelye (lakóhelye) 

  
∗ (adott esetben további sorokkal bővíthető) 
 
Kelt: …………………., 2020. év ……………….. hónap …. napján 
 …………………………………………. 
 
 …………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 

 
2Nemleges válasz esetén, azaz amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, kizárólag az 1.) pontot kérjük kitölteni és cégszerűen aláírni. 
3 Alvállalkozó igénybe vétele esetén kizárólag a 2) pontot kérjük kitölteni és cégszerűen aláírni.   
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NYILATKOZAT 
 

Alulírott ….................................................. (képviselő neve), mint a(z) 
……............................................................. (Ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult 
képviselője a Mánfa Község Önkormányzat által indított 

 
„Mánfa Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 3” 

tárgyban 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek a következő szervezet(ek) (vagy 
személy/ek) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni. 
 
 

 
vagy 

 
Alulírott ….................................................. (képviselő neve), mint a(z) 
……............................................................. (Ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult 
képviselője a Mánfa Község Önkormányzat által indított „Mánfa Csapadékvíz elvezető 

rendszer fejlesztése 3” tárgyban n y i l a t k o z o m, hogy az előírt alkalmassági 
követelménynek a következő szervezet(ek) (vagy személy/ek) kapacitására nem kívánunk 
támaszkodni. 
 
 
Kelt: …………………., 2020. év ……………….. hónap …. napján 
 
 …………………………………………. 
 cégszerű aláírás 

 

Alkalmasság 
igazolásában részt vevő 

szervezet (személy) 
megnevezése 

 A felhívás vonatkozó pontjának megjelölése, amely 
alkalmassági követelmény érdekében ajánlattevő szervezet 

(személy) erőforrására (is) támaszkodik. 
[III.M1.] 

  
  
  
  
  



44 
 

 
 

NYILATKOZAT 
 

kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről 
a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az erőforrások rendelkezésre állásáról* 

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

….............................................................. (kapacitást biztosító neve) kapacitást biztosító 

szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

nyilatkozom, hogy a Mánfa Község Önkormányzat által indított „Mánfa Csapadékvíz 

elvezető rendszer fejlesztése 3” tárgyú közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő szerződés 

teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelmény igazolása érdekében Ajánlattevő a 

szervezetünk erőforrásaira (is) támaszkodhat) alkalmasságának igazolásaként általam 

biztosított erőforrások, azaz: 

az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátom, azok a(z) 

……………………………………….(Ajánlattevő neve) Ajánlattevő rendelkezésére 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 
 

Kelt: …………………., 2020. év ……………….. hónap …. napján 
 

 …………………………………………. 
 (cégszerű aláírás 
 kapacitást biztosító szervezet) 
 
 
*Megjegyzés: 
Jelen mellékletet abban az esetben kell benyújtani, amennyiben az Ajánlattevő úgy 
nyilatkozik, hogy az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetet (vagy 
személyt) kíván igénybe venni. Amennyiben az Ajánlattevő  több kapacitást biztosító 
szervezetet (vagy személyt) vesz igénybe, az alkalmasság igazolásához minden szervezetnek 
(vagy személynek) külön-külön nyilatkoznia kell. Amennyiben az Ajánlattevő  
alvállalkozóval kívánja alkalmasságát igazolni, akkor a fenti nyilatkozat tekintetében az 
alvállalkozó kapacitást biztosító szervezet vagy (személynek) minősül, azt a jelen 
nyilatkozattétel során figyelembe kell venni. 
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Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat4 
 

„Mánfa Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 3” 
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. 
képviseletre jogosult tagja felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Társasággal szemben 
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok nem állnak fenn. 
 
Nyilatkozom továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel, hogy a Társaság nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. 
 
Kelt: …………………., 2020. év ……………….. hónap …. napján 
 
 …………………………………………. 
 cégszerű aláírás5 

 
4 Bővebb információ a kizáró okok igazolására vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 17. §-ában. 
5Ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő5 cégszerű aláírása 
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KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL6 

 
Közös ajánlattétel esetén ezen lap helyére csatolni kell az Ajánlattevő k nyilatkozatát a 
melléklet szerint, amelyben: 

- korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért, 
- kijelölésre kerül az az Ajánlattevő, amely a közös Ajánlattevőket a közbeszerzési 

eljárás során kizárólagosan korlátozás nélkül képviseli, és amelynek képviselője a 
közös ajánlatot tevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. 

Csatolni kell továbbá a közös Ajánlattevők együttműködési megállapodását a melléklet 
szerint, mely tartalmazza: 

- a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását, részarányát; 
- azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtók, nyertességük esetén a szerződésben 

vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget 
vállalnak. 

 
A közös ajánlattételről szóló nyilatkozatot, valamint az együttműködésimegállapodást 
valamennyi félnek cégszerűen alá kell írnia. 
A megállapodásnak minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a 
szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá 
harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, a 
megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba kell lépnie. 
A közös Ajánlattevő k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia 
kell a közös Ajánlattevők megjelölését. 
 

 
6Felhívjuk a figyelmüket a Kbt. alábbi rendelkezéseire: 
25. § (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban 
a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 
(3) A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia 
kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését. 
(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás 
megadása [45. §], a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] és indokolás [69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek 
(részvételre jelentkezőknek) szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.  
(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [59. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer 
rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a 
biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.  
(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 
(7) Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló 
eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 
26. § Ha egy - a 4. § 2. pontjának a)-c) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát 
meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - 
teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, 
hogy szerepeljen. Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban 
részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. 
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NYILATKOZAT 
 

a referenciákról 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont alapján 

 
„Mánfa Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 3” 

 
Alulírott …. ügyvezető, mint a …. társaság (székhely: ….) Ajánlattevő/kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet7 képviseletében a közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos 
áttekintése után – 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontban 
foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati feladás feladásától 
visszafelé számított 60 hónapban az alábbi, a beszerzés tárgyával azonos, vagy azzal 
egyenértékű referenciáival rendelkezik:  
 

# 

A szerződést 
kötő másik fél 
neve, címe; 
kapcsolattartó 
neve, 
elérhetősége 

Beruházás tárgya  
Szerződés 
mennyisége 
 

Saját 
teljesítés 
aránya 
(%) 

Teljesítés 
ideje, 
helye 
(-tól, -ig) 
(év-
hónap-
nap) 

A teljesítés 
az 
előírásoknak 
és a 
szerződésnek 
megfelelően 
történt-e 
(Igen/nem) 

1.        
2.       
3.        
4.       
 
 
 

 
Kelt: …………………., 2020. év ……………….. hónap …. napján 
 
 …………………………………………. 
 cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7megfelelő megjelölendő 
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Referenciaigazolás minta 
 

 
Teljesítést igazoló neve:……………… 
Székhelye:………………………………… 
Referenciát adó személy elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail cím): ….. 
 
Szerződő fél neve: ……………… 
Székhelye: ……………………………… 
Teljesítés helye:.............................................. 
Teljesítés ideje (-tól, -ig):………………………… 
A Beruházás tárgya:………..………… 
A korábbi szerződésre utaló más adat:……………………… 
 
A teljesítés az előírásoknak, illetve a szerződésnek megfelelően történt-e:………… 
A saját teljesítés aránya:…………………..% 
 
 
Kelt: …………………., 2020. év ……………….. hónap …. napján 
 
 …………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 
 

üzleti titokról 8 

 

Alulírott, ………..……(képviselő neve), mint a(z) ……………….. (Ajánlattevő neve 
cégjegyzésre jogosult képviselője a Mánfa Község Önkormányzat által indított „Mánfa 
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 3” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 

 

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

 
hogy 
 

a) az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz. 
 

b) az ajánlat az alábbi oldalakon elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz:  …………..  
oldalszám(ok).  
 

Az üzleti titoknak történő minősítés indoklása: 
 

 
 
 

Kelt: …………………., 2020. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 
 …………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 
 
 

 
8 A nyilatkozat megfelelő  a) vagy b) pontja egyértelműen jelölelendő/ adott esetben kitöltendő. 
 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. 
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Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozat 

 
„Mánfa Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 3” 

 
Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. 
képviseletre jogosult tagja felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Társasággal szemben 
a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, 
tekintettel arra, hogy: 
 
(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, 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 
j)-m)  
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója 
tulajdonában álló szervezet. 
 

Kelt: …………………., 2020. év ……………….. hónap …. napján 
 
 …………………………………………. 
 cégszerű aláírás9 

 
9Ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő9 cégszerű aláírása 
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NYILATKOZAT 
az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt 

feltételnek való megfelelésről 

 

Cégnév:   ………………………………………………………………… 
Székhely:   ………………………………………………………………… 
Cégjegyzékszám:  ………………………………………………………………… 
Adószám:   ………………………………………………………………… 
Képviseletében eljár: ………………………………………………………………… 
 
 
A Mánfa Község Önkormányzat által indított „Mánfa Csapadékvíz elvezető rendszer 
fejlesztése 3” tárgyú közbeszerzési eljárásban………………. (képviselő neve) nyilatkozom, 
hogy az általam képviselt ……………….……………… …………………………  
(Ajánlattevő neve) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
pontja10szerinti átlátható szervezet.  
 
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok Szigetvár 
Város Önkormányzatát haladéktalanul írásban értesíteni. 
 
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Mánfa 
Község Önkormányzat jogosult felmondani, vagy attól elállni. 
 
Kelt: …………………., 2020. év ……………….. hónap …. napján 
 
 …………………………………………. 
 cégszerű aláírás 

 
103.  § (1) E törvény alkalmazásában1. átlátható szervezet: 
a)3 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi 
személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági 
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan 
működő részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a 
következő feltételeknek: 
ba)4 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal 
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti 
feltételek fennállnak; 
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot 
meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 
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Tulajdonosok nevére, lakóhelyére / cégnevére, székhelyére vonatkozó nyilatkozat 
 

„Mánfa Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 3” 
 

 

 
Az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus 

űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


