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Tisztelt Ajánlattevő! 

A jelen ajánlatkérési dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) a közbeszerzési eljárásban a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), valamint az ajánlattételi 
felhívás előírásainak megfelelő ajánlat összeállításához nyújt segítséget. Kérjük, hogy az ajánlat 
összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át az Ajánlattételi felhívásban és a 
Dokumentációban foglaltakat. 

A jelen Dokumentáció részét képezi: 

- az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos útmutató, 
- az ajánlattevők számára ajánlott egyes nyilatkozatminták,  
- szerződéstervezet 
- műszaki leírás (külön mellékletként) 

 
A Dokumentáció kizárólag az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül szükséges információkat, 
nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok mintáit tartalmazza. Az ajánlattevő 
kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlatkérő által megadott összes 
követelményt, kikötést és előírást. Amennyiben az ajánlattételi felhívásban vagy a 
Dokumentációban foglaltak nem egyértelműek, az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az 
ajánlatkérőtől. Amennyiben a Dokumentációban foglaltak és a Felhívásban foglaltak egymásnak 
ellentmondanak, a Felhívásban foglaltak az irányadóak. 

Általános tájékoztatás  

Kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolása 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 17. §-ában foglaltak szerint. 

Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban 
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 
10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. 
§ szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az 
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

Alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak való megfelelés igazolása 

Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, valamint 
összefüggésben az ajánlattételi felhívás 12. pontjaiban foglaltakra, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) 
bekezdés alapján csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére 
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vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatait az 
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások  

 

benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására köteles 
benyújtani. 

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más 
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet 
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset 
kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitásaira támaszkodik, az 
ajánlatban a Kbt. 67. § (3) bek. szerint csatolandó a kapacitást nyújtó szervezet/személy részéről 
is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat. A kapacitást nyújtó szervezet/személy ebben a 
nyilatkozatban arról köteles nyilatkozni, hogy vele szemben a kizáró okok nem állnak fent. A 
kapacitást nyújtó szervezetnek vagy személynek nyilatkoznia kell továbbá, hogy mely alkalmassági 
feltételek vonatkozásában nyújt kapacitást az ajánlattevő részére. A megjelölt alkalmassági feltételt 
az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az igazolások benyújtásának előírásakor. 

Amennyiben ajánlatkérő nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet vagy személyt, 
ennek vonatkozásában nemleges nyilatkozatot szükséges benyújtania. 

Közös ajánlattétel esetén az P/1.), M/2.)) pontban foglalt követelményeknek elegendő, ha a 
közös ajánlattevők egyike megfelel. 

Igazolások 

Az ajánlatkérő nem kéri azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevőnek vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, 
amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági 
nyilvántartásból ingyenesen jogosult, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell. 

Kapcsolattartás 

A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevő, illetőleg közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek 
minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra, illetve e-mail 
címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés pillanatában az ajánlattevő, 
illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek 
tekintendő.  

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást haladéktalanul írásban 
kell az ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ennek elmulasztásából adódó felelősség az ajánlattevőt 
terheli. 

Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot 
postai úton (futárral) vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az 
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ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő 
részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton (futárral) megküldött vagy személyesen 
átadott dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérő kézhez kapja.  

 

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon benyújtott bármilyen 
üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum:  

• az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  
• közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy 
• az előbbi kettő bekezdésben említettek által cégszerűen meghatalmazott személy  

cégszerű aláírásával kerülnek benyújtásra az ajánlatkérő részére. 

A kiegészítő tájékoztatás kérésére ez az előírás nem vonatkozik, ott a Felhívás és a jelen kiegészítő 
iratokban foglalt egyéb rendelkezések az irányadóak. 

A kiegészítő tájékoztatás 

A kiegészítő tájékoztatás kérésére a Felhívásban és a jelen dokumentációban foglalt rendelkezések 
alkalmazandóak. Ajánlattevő írásban kérdéseket tehet fel az ajánlatkérő felé, a Kbt. 56. §-ának 
megfelelően. A kérdésekre adott válaszok a Dokumentáció részévé válnak, de azok nem 
módosíthatják a kiírást. 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben 
köteles megadni.  

A Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak alapján, Ajánlatkérőnek a kiegészítő tájékoztatás 
ajánlattételi határidő előtt ésszerű időben történő megadására vonatkozó kötelezettsége teljesítése 
érdekében Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlattételi határidő lejárta előtti 4. napnál később érkezett 
kérdéseket nem köteles megválaszolni. Az ajánlatkérő – amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn 
érkezett kérdés megválaszolása nem áll megfelelő idő a rendelkezésre – élhet az ajánlattételi 
határidő meghosszabbításának lehetőségével.  

Az ajánlat 

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban 
meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 

Formai követelmények 

Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen legalább a következő információkat kell feltüntetni: 

• az ajánlattevő neve és címe 
• beszerzés tárgyának megnevezése 
• „eredeti” felirat. 

Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt 
dokumentumok helyét magában az ajánlatban. Ezt követi az összes többi dokumentum. Minden 
nyilatkozatot cégszerű aláírással (nem egyszerű szignóval) ellátva kell az ajánlathoz csatolni. 

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő az információt 
tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell.  

Az ajánlatot a Felhívásban meghatározott módon, az ott megjelölt példányszámban kell 
benyújtani.  
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Ajánlatkérő roncsolásmentesen nem bontható kötésnek tekinti, ha az ajánlatot a jelentkező 
zsinórral, lapozhatóan összefűzi, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíti, a  

 

 

matricát lebélyegzi, az ajánlattevő részéről erre jogosult alá írja, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az 
aláírás legalább egy része a matricán van. 

Az ajánlatkérő az oldalszámozást akkor tekinti megfelelőnek, ha a tartalomjegyzék segítségével az 
egyes iratok helye egyértelműen és kétséget kizáróan azonosítható és az iratok helyére 
egyértelműen lehet hivatkozni.  

Az ajánlat azon oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott 
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál „javítva” megjegyzéssel, 
dátummal, és kézjeggyel kell ellátni. 

Üzleti titok fogalma és az üzleti titok nyilvánosságra hozatalának megtiltása 

A Kbt. 44. § szerint: 

„44. § (1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 
72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett 
ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot 
tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a 
gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági 
szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben 
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és 
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás 
nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

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

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból 
bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

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

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat, 

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a 
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs 
akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
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(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az  

 

ezek alapjául szolgáló – a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így 
különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az 
(1)–(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles 
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.” 

Hamis adat, hamis nyilatkozat 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

• korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy 
hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra 
nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

• az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: 
hamis nyilatkozat), amennyiben 

-  a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az 
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 

-  a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett 
volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a 
rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

Az ajánlatkérő jogosult ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése 
érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni.  

A hiánypótlás és felvilágosítás kérés 

Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 
lehetőségét, valamint az ajánlatban található, ellentmondások, nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kell 
kérnie. 

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi 
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett egyidejűleg, közvetlenül küldi meg minden ajánlattevő 
részére, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlásra, illetve felvilágosítás megadására szóló 
felhívásban a pótlandó hiányokat, illetve a megadandó felvilágosítást. 

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására – a 
felszólításban, illetve értesítésben megjelölt – határidő nyitva áll, az ajánlattevő pótolhat olyan 
hiányokat is, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra, illetve felvilágosítás 
megadására. 
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Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem 
szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem 
pótolhatók. 

Az ajánlatkérő kizárólag csak olyan felvilágosítást kérhet, amely kizárólag az ajánlatok jogszerű 
elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevővel történő 
tárgyalásra. 

A hiánypótlás, illetve a felvilágosítás megadása során a benyújtandó dokumentummal 
(dokumentumokkal) kapcsolatosan ugyanazok a formai előírások vannak érvényben, mint 
amelyeket az ajánlatkérő az ajánlattal összefüggésben az ajánlattételi felhvásban, illetve a jelen 
dokumentációban meghatározott. 

Az ajánlatok elbírálása: 

Az ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont.  

Az értékelés módszere: az ajánlati ár bírálati részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési 
Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható 
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1. ba) 
pontja szerinti fordított arányosítás, a kötelező jótállási időn felül vállalt jótállási idő bírálati 
részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról 
(KÉ 2012.évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás. 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa 1-10 pont. 

2. részszempont esetében: 

(P - Pmin) : (Pmax - Pmin) = Alegjobb : Avizsgált 

ahol  
P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax:   a pontskála felső határa  

Pmin:   a pontskála alsó határa  

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke 

A súlyszám és az értékelési pontszám szorzata adja a részszempontok pontszámát. Legjobb ár-
érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a 
legmagasabb. Ha e módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az 
általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni (az értékelési pontszám 
végösszegénél). Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
kerül elfogadásra. Ha az ellenszolgáltatások is teljesen azonosak, akkor a nem egyenlő értékelési 
pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb 
értékelési pontszámot kapott ajánlat minősül az összességében legelőnyösebbnek. 
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Az 2. bírálati részszempont esetében az ajánlati árat nettó értékben, magyar forintban kell 
megadni, az nem köthető semmilyen fizetőeszköz árfolyamához, és tartalmaznia kell a szerződés 
teljes és reális ellenértékét. A legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéknek a legalacsonyabb ajánlati ár 
minősül. 

Ajánlattétel költségei: 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevő viseli. 
Ajánlatkérő semmiképpen sem kötelezhető a felmerülő költségek részben, vagy egészben történő 
megtérítésére.  
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AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK ÉS EGYÉB 
DOKUMENTUMOK, VALAMINT A CSATOLÁS SORRENDJE 



„Remeteszőlős, Vénusz utca felújítása” 

10 

 

1. Borító  

2. Tartalomjegyzék 

3. Felolvasólap (mellékelve) 

A Felolvasólap tartalmazza az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

4. Közös ajánlattételről és együttműködésről szóló megállapodás 

A csatolt dokumentumnak tartalmaznia kell: 

• a konzorciumi tagok és az egyes tagok kötelezettségvállalásra jogosultjainak 
megnevezését,  

• a konzorciumi tagok közös fellépése formájának ismertetését, továbbá, hogy a 
konzorciumi megállapodás mire irányul (az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt 
elnevezés, az eljárást megindító hirdetmény száma), 

• közös ajánlattevők képviselőjének megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás 
nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni a közbeszerzési eljárásban és 
az annak eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítése során, 

• tartalmazza a konzorciumi tagok képviseletében tett jognyilatkozatokkal kapcsolatos 
aláírási mód ismertetését, 

• a konzorciumi tagok közötti tervezett feladatmegosztás ismertetését, 
• a konzorciumi tagok nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 
teljesítéséért, 

• valamennyi konzorciumi tag cégszerű aláírását. 

A benyújtott dokumentum akkor alkalmas az ajánlatkérő által előírt joghatás kiváltására, ha 
az a benyújtás napján érvényes és hatályos, hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy 
végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 

5. Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
minősítésről 

6. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat 

7. Cégokmányok  

A cégokmányokat az alábbi szervezeteknek (személyeknek) kell az ajánlatban benyújtaniuk: 

• ajánlattevő; 
• valamennyi nevesített alvállalkozó; 
• az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet. 

Az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más 
szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti 
jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell  

• a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 
bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű másolatban, továbbá,  
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Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak az 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § 
(1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazza.  

Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a céginformációs szolgálat honlapján 
ingyenesen, elektronikusan elérhető, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható 
cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre a 
jelentkezésben utalni kell. 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az 
alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet vonatkozásában az ajánlathoz 
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást is. 

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe 
vett más szervezet 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 is. 

8. Kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolása 

9. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása 

10. A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása 

11. Az ajánlatban nem igazolt tények, adatok, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar 
nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult 
(mellékelve) 

12. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

  
13. Egyéb dokumentumok, amelyek benyújtását az eljárást megindító felhívásban vagy a 

kiegészítő iratokban ajánlatkérő előírta, vagy arra a Kbt., illetőleg más jogszabály kötelezi az 
ajánlattevőt. 
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1. sz. nyilatkozatminta 

EREDETI 

„…ajánlattevő neve…” 

AJÁNLAT 

a „Remeteszőlős, Vénusz utca felújítása” 

                           tárgyú közbeszerzési eljárásban
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2.sz. nyilatkozatminta 

Felolvasólap 

Az ajánlatkérő által a szerződéshez 
rendelt elnevezés: 

„Remeteszőlős, Vénusz utca felújítása 

Ajánlattevő neve (megnevezése):  

Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely):   

Ajánlattevő adószáma:  

Közös ajánlattevők képviselője 
(amennyiben releváns)1: 

 

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó levelezési címe:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

Kapcsolattartó telefaxszáma:  

Kapcsolattartó e-mail címe:  

 

Nettó ellenszolgáltatás/ajánlati ár/ (nettó, Ft)  

kötelező jótállási időn felül vállalt jótállási idő hónapban2  

Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeit minden feltétel nélkül elfogadjuk, 
nyertességünk esetén készek vagyunk a szerződés megkötésére és teljesítésére, az ajánlatunkban 
szereplő ellenszolgáltatásért és egyéb feltételek szerint. 

Vállaljuk, hogy az ajánlati kötöttség beálltát követő 60 napig terjedő időszakra tartjuk az 
ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor 
elfogadható. 

Kelt………………………., 20…...  . …………………. hó ….. napján. 

_____________________________________ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

                                         
1 A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 
képviselőt megjelölni. 
2 Kizárólag az előírt minimálisan kötelező jótállási időn (36 hó) felül vállalt jótállási időt kell beírni hónapokban kifejezve! 
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3.sz. nyilatkozatminta 

Nyilatkozat 
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b)pontjaiban, a 66. § (2) bekezdésében és  

a 66. § (4) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban 
 

Alulírott, ..........................................., mint a(z) ............................................... ajánlattevő (székhely: 
......................................................) cégjegyzésre jogosultja vagy szabályszerű meghatalmazással 
rendelkező képviselője az alábbiak szerint nyilatkozom, hogy: 
1) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerint: 
a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót 
igénybe venni : 
 
 
b) az ezen része(k) tekintetében az ajánlattevő  az alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe venni:  
 
alvállalkozó neve  
alvállalkozó székhelye  
  
  
2) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően – ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és 
a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt megismertük, 
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elfogadjuk, 
nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, az abban foglalt feltételek szerint az ajánlatunkban 
meghatározott ellenszolgáltatás ellenében teljesítjük. Az ajánlattételi felhívásban előírt 
jólteljesítési biztosíték nyújtásának kötelezettségét elfogadjuk és az előírt módon határidőre 
biztosítjuk. 
 
3) a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy az általam képviselt 
ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak / egyiknek sem minősül. 
(megfelelő válasz aláhúzandó) 

 
 

 
 

Kelt………………………., 20…...  . …………………. hó ….. napján. 

_____________________________________ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 
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4.sz. nyilatkozatminta 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat3 

Alulírott/alulírottak ……………………. (jogosult neve), mint a ………………………. (gazdasági 
szereplő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy 

az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánunk 
megfelelni / a társaságunk az alkalmassági feltételek igazolásához nem kíván más szervezet kapacitására 
támaszkodni.4 

(Amennyiben ajánlattevő más szervezet/személy kapacitásaira kíván támaszkodni, úgy csatolni 
kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt.) 

Más szervezet (vagy személy) 
megnevezése (név, cím) 

Alkalmassági 
követelmény (az 
ajánlattételi felhívás 

vonatkozó pontjának, 
továbbá az ott megjelölt 

alkalmassági követelmény 
pontos megjelölésével) 

Igazolás módja 

   

   

   

Kelt………………………., 20…...  . …………………. hó ….. napján. 

_____________________________________ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

                                         
3 Az ajánlattevők egyénileg kötelesek nyilatkozni. 
4 Kérjük a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék! 
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5.sz. nyilatkozatminta 

Ajánlattevői nyilatkozat 

Alulírott/alulírottak, ………………… (jogosult neve), mint a ………………….. (gazdasági 
szereplő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy  

1. Ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében valamint a Kbt. 63. § 
(1)bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a teljesítés 
során nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezetet, amely fenti kizáró okok hatálya alá esik. 

2. Ajánlattevőt szabályozott tőzsdén jegyzik-e5:  jegyzik  nem jegyzik 

A 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos 

Neve Állandó lakóhelye 

  

  

3. Nyilatkozom, hogy az alábbi jogi személyek vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetek rendelkeznek társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal: / társaságunkban jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet közvetetten vagy közvetlenül nem rendelkezik több mint 25%-
os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal. 6 

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet neve, székhelye 

Tulajdoni rész vagy szavazati 
jog aránya (%) 

  

  

Kijelentem, hogy társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyek/ személyes joga szerint 
jogképes szervezetek tekintetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjában 
meghatározott feltételek nem állnak fenn. 7 

Kelt………………………., 20…...  . …………………. hó ….. napján 

_____________________________________ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

                                         
5 A megfelelő aláhúzandó. Nem jegyzik válasz esetén a táblázat kitöltendő. 
6 Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni! 
7 Amennyiben a társaságban 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal nem rendelkeznek jogi személyek vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, ez a bekezdés törlendő. 
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6.sz. nyilatkozatminta 

Nyilatkozat alkalmassági követelményeknek való megfelelésről 

Alulírott/alulírottak ………………. (jogosult neve), mint a ………………….. (gazdasági szereplő 
neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy Ajánlattevő 
megfelel az ajánlattételi felhívás III.1.1.) pontjában meghatározott szakmai tevékenység végzésére 
vonatkozó alkalmassági követelménynek és a felhívás III.1.2.) rögzített gazdasági- pénzügyi (P1., 
P2., valamint III.1.3.) pontjában rögzített műszaki-szakmai (M1., M2.) alkalmassági 
követelményeknek. 

Kelt………………………., 20…...  . …………………. hó ….. napján. 

_____________________________________ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 
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7.sz. nyilatkozatminta 

P2 alkalmassági követelmény igazolása8 

Alulírott/alulírottak ………………. (jogosult neve), mint a ………………….. (gazdasági szereplő 
neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az előző 
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevétele, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti(útépítés)– általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevétele az alábbiak szerint alakult: 

Lezárt üzleti év Teljes nettó árbevétel Közbeszerzés tárgya 
szerinti nettó árbevétel 

2016   

2015   

2014   

Összesen:   

 

Kelt………………………., 2017. év …………………. hó ….. napján. 

_____________________________________ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

                                         
8 A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 
felhívásban előírt nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására köteles benyújtani. 
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8.sz. nyilatkozatminta 

M1 alkalmassági követelmény igazolása9 

Alulírott/alulírottak ………………. (jogosult neve), mint a ………………….. (gazdasági szereplő 
neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlattételi 
felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben az alábbi szerződésszerűen teljesített 
szolgáltatásokat mutatjuk be az alkalmasság igazolása körében:10 

Alkalmassági 
követelmény 
megjelölése  

(M.1.) 

Szerződést 
kötő másik 

fél 
megnevezése 

és címe 

A szerződés 
tárgyának és 

mennyiségének 
rövid 

ismertetése 

A 
szerződés 

nettó 
ellenértéke 

A teljesítés 
ideje 

(év/hó/nap) 

A teljesítés 
az 

előírásoknak 
és a 

szerződésnek 
megfelelően 

történt 
(Igen/Nem) 

      
      

Kelt………………………., 20…...  . …………………. hó ….. napján. 

_____________________________________ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

1.  

                                         
9 A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 
felhívásban előírt nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására köteles benyújtani. 
10 Az ajánlatban csatolni kell a szerződést kötő másik fél igazolását is! 
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9.sz. nyilatkozatminta 

  

Az ajánlatban nem igazolt tények, adatok, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar 
nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult 

Alulírott/alulírottak ……………………………. (jogosult neve), mint a ………………………….. 
(gazdasági szereplő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai az alábbiak szerint 
tüntetem fel/tüntetjük fel az ajánlatban nem igazolt tényeket, adatokat, mivel ezek ellenőrzésére 
az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból 
ingyenesen jogosult. 

Itt szükséges megjelölni és felsorolni 

• ajánlatban nem igazolt tényeket, adatokat, továbbá, hogy  

• mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó nyilvántartás, 

• elektronikus nyilvántartás esetén, hogy mi az elérési út. 

Kelt………………………., 20…...  . …………………. hó ….. napján. 

_____________________________________ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 
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10.sz. nyilatkozatminta 

Összeférhetetlenségi nyilatkozat11 

(az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés) 

Alulírott/alulírottak, ………………… (jogosult neve), mint a ………………….. (gazdasági 
szereplő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai nyilatkozom/nyilatkozunk arról, 
hogy az ajánlattételi felhívásban megjelölt ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével 
kapcsolatos tevékenységbe bevont szervezetként (személyként)  

a) nem működtünk közre 
b) közreműködtünk, azonban ez az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét nem eredményezi. 12 

Kijelentjük, hogy Társaságunkkal, valamint az Ajánlatunkban alvállalkozóként vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként bemutatott gazdasági szereplőkkel szemben 
nem állnak fenn továbbá a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt alábbi összeférhetetlenségi 
okok: 

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. 

A fentiekben 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, 

                                         
11 Ajánlattevők, továbbá az alvállalkozók vagy egyéb más szervezetek (személyek), amelyek az ajánlatban feltüntetésre kerültek, 
egyénileg is kötelesek nyilatkozni. 
12 A b) pont megjelölése esetén azokat a bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy az érintett sajátos esetében nem áll fenn az 
összeférhetetlenség, e nyilatkozat mögé kell csatolni! 
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h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi 
Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, 
vagy 

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke tulajdonában, vagy az a)–i) pont szerinti személlyel közös 
háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet. 

Kelt………………………., 20…...  . …………………. hó ….. napján. 

_____________________________________ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 
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KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

 

 

(továbbiakban: Szerződés), amely létrejött egyrészt 

 

név: Remeteszőlős Község Önkormányzata 

székhely: H-2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10. 

adószám: 15736149-2-13 

telefon: 06 26 /355-293 

fax: 06 26 /355-293 

e-mail: info@remeteszolos.hu  

képviselő:  Szathmáry Gergely, polgármester 

 

mint megbízó (továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészt 

név: ………………………………………….  

székhely: ………………………………………… 

adószám: …………………………………………. 

cégjegyzékszám és statisztikai számjel: ………………………… …………………… 

telefon:  …………………………………………. 

fax: …………………………………………. 

e-mail: …………………………………………. 

képviselő:  …………………………………………. 

 

mint megbízott (továbbiakban: Kivitelező Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) 
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

I. ELŐZMÉNYEK 

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
folytatott le a a jelen szerződés II.1.pontjában foglalt építési beruházás megvalósítása érdekében. 
A közbeszerzési eljárás során a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot a 
………………………………. adta, melynek megfelelően Remeteszőlős Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete …………önkormányzati határozatában úgy döntött, 
hogy a …………………………………..-t bízza meg a tárgyi munka elvégzésével. 
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II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1. Kivitelező Vállalkozó az ajánlatában megjelölt, alábbiakban meghatározott, építési munka 
elvégzését vállalja:  

Kivitelező Vállalkozó a Remeteszőlős közigazgatási területén található Vénusz utca és 
csomópontjai felújítását vállalja az ajánlattételi felhívás és dokumentációban rögzített és 
ajánlatában elfogadott feltételeknek megfelelően, az ajánlatában megadott ellenszolgáltatásért és 
jótállással, szakszerű és minőségileg első osztályú és kifogástalan munkával, a szakmai szabályok 
betartásával, a műszaki dokumentációban részletezettek szerint. 

III. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

a) Kivitelező Vállalkozó jogai 

1. Kivitelező Vállalkozó jogosult megtagadni a munka megkezdését mindaddig, amíg a 
Megrendelő a munka elvégzéséhez szükséges dokumentációkat nem adja át, illetve a 
munkaterületet az alább megjelölt feltételeknek megfelelően nem adja át Vállalkozó részére. 

2. Kivitelező Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a Vállalkozó ajánlatában megjelölt 
alvállalkozókat veheti igénybe. 

3. Kivitelező Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározottak szerint Vállalkozói díjra 
jogosult. 

b) Kivitelező Vállalkozó kötelezettségei 

1. A Kivitelező Vállalkozó a II. pontban meghatározott szolgáltatást a vonatkozó jogszabályi 
előírások és az ajánlattételi felhívásban, illetve dokumentációban meghatározott műszaki tartalom, 
illetve azok kiegészítő műszaki leírásai figyelembevételével köteles elvégezni, amelyek az alábbiak:  

• A létesítmény megvalósítására vonatkozó Magyar Szabványok, illetve a Magyar Útügyi 
Előírások. 

• Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 

2. Kivitelező Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, azonban az utasítás 
nem terjedhet ki a munka megszervezésére. 

3. Kivitelező Vállalkozó a munkát köteles saját költségén elvégezni, továbbá köteles a 
munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és határidőre történő 
befejezését.  

4. Kivitelező Vállalkozó köteles a Szerződés tárgyát képező munkákat a Szerződés feltételei 
és az építési napló (továbbiakban: Építési Napló) bejegyzései szerint az érvényes Nemzeti 
Szabványok és Műszaki előírásoknak megfelelően az előírt minőségben elvégezni. Az Építési 
Napló a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet szerint időrendben tartalmazza a szerződés tárgya 
szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a 
munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy 
az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. 

A Kivitelező Vállalkozó az Építési Napló megnyitásakor köteles a következő mellékleteket 
csatolnia az Építési Naplóhoz: 

• idő ütemterv 

• építkezés idejére vonatkozó, kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv 
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• a vonatkozó szabványok és ÚT. előírások mellett, az adott munkára specifikált minősítési, 
mintavételi terv 

5. Az építési naplót és mellékleteit a Kivitelező Vállalkozónak a munka befejezését követően 
tíz évig meg kell őriznie. 

6. A Kivitelező Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan lényeges körülményről 
haladéktalanul értesíteni, amelyek a teljesítés eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését 
veszélyeztetik vagy gátolják. Ezt a körülményt Kivitelező Vállalkozó köteles az Építési Naplóba 
bejegyezni. Amennyiben a Kivitelező Vállalkozó ezen értesítési kötelezettségét megszegi, az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.  

7. Kivitelező Vállalkozó köteles a munkaterület megközelíthetőségét biztosítani például 
mentő, tűzoltó, szemétszállítás számára. 

8. Kivitelező Vállalkozó köteles a munkaterületet, illetve a munkavégzés során érintett 
közterületet tisztán tartani, a munka végzése során keletkezett törmeléket, szemetet egyéb 
hulladékot elszállíttatni, és a munkaterületről való levonulást követően azt a munka 
megkezdésekori állapottal azonos állapotban átadni. Munkaterületnek minősül a kivitelezési 
tevékenység végzésének helye; a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint 
a tevékenység végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények 
elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület. 

9. A munkahelyen tárolt anyagokért Kivitelező Vállalkozó felel. 

10. Kivitelező Vállalkozó köteles a munkáltatok teljes időtartama alatt építési- és szerelési 
felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni. 

11. A műszaki átadás-átvétel lezárásához kivitelezőnek biztosítani kell az üzembe helyezési és 
forgalomba helyezési eljáráshoz szükséges dokumentációkat (Papír alapon 5 példányban), 
valamint az elkészült létesítmény geodéziai bemérését.(DWG formátumban)  

IV. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

a) Megrendelő jogai 

1. Megrendelő jogosult a Kivitelező Vállalkozó által vezetett Építési Naplót szükség szerint, 
de legalább 10 munkanaponként ellenőrizni. 

2. Megrendelő jogosult a Kivitelező Vállalkozó munkavégzését és a felhasználásra kerülő 
anyagokat ellenőrizni. 

b) Megrendelő kötelezettségei 

1. Megrendelő köteles Kivitelező Vállalkozónak Vállalkozói díjat fizetni a Szerződésben 
meghatározott feltételek szerint. 

2. Megrendelő köteles a munkaterületet a munkáltatok megkezdése előtt 3 nappal a 
munkálatok elvégzéséhez szükséges és munka végzésére alkalmas állapotban átadni Kivitelező 
Vállalkozónak és az átadás megtörténtét az Építési Naplóba bejegyezni. 

3. Munkakezdés bejelentése az illetékes hatóságoknak. 

4. Megrendelő köteles mindent megtenni annak elősegítése érdekében, hogy a Kivitelező 
Vállalkozó határidőre teljesíthessen. 

V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE 
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Felek megállapodnak, hogy a II. pontban rögzített munkák az alábbi ütemezésben kerülnek 
teljesítésre: 

1. Munkaterület átadásának határideje: 2017.03. 31. 

2. A munkálatok végső határideje: 2017. május 31. 

VI. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

1. A Felek a Kivitelező Vállalkozó készre-jelentését követően átadás-átvételi eljárást tartanak. 
Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő megvizsgálja a Kivitelező Vállalkozó teljesítését, 
hogy az megfelel-e a Szerződésben vállalt feltételeknek. Kivitelező Vállalkozó az eljárás 
megkezdésének időpontjáról legalább 15 nappal előbb köteles a készre-jelentést elküldeni a 
Megrendelő részére. 

2. Megrendelő és Kivitelező Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárásról a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendeletben szabályozott jegyzőkönyvet vesznek fel. A Felek a jegyzőkönyvben 
rögzítik az esetleges hibákat, hiányosságokat és a kijavításra adott határidőket, amelyek kijavítását 
a Megrendelő kéri. 

3. A hibák, hiányosságok kijavítását illetve ellenőrzését követően Megrendelő a Kivitelező 
Vállalkozó részére átadja a munka elvégzésére vonatkozó teljesítési igazolást. 

VII. KAPCSOLATTARTÁS 

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével (a szerződés teljesítését ellenőrizni 
jogosult) kapcsolatban a Felek által kijelölt személyek: 

a) Megrendelő részéről: …………………, műszaki ellenőr (cím: 
……………………………….., mobil: ………………………) 

b) Vállalkozó részéről megbízott építésvezető: ………………………….. 

A munka hiánytalan átadás-átvételét követő 15 napon belül Megrendelő köteles Kivitelező 
Vállalkozó részére teljesítésigazolást adni. 

VIII. FELELŐSSÉG 

1. Kivitelező Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát 
maga végezte volna. 

2. Kivitelező Vállalkozó nem felel a földben lévő olyan közművekben bekövetkezett kárért, 
amelyek abból adódnak, hogy a közművel elhelyezkedéséről előzőleg nem szerezhetett tudomást. 

3. Megrendelő nem vállal felelősséget a munkaterületen lévő gépek és egyéb eszközök 
biztonságáért, az azokban bekövetkezett károkért. 

4. Kivitelező Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatásra 
(Útépítés, magasépítés) vonatkozó, káreseményenként legalább 25 millió Ft, éves szinten legalább 
100 millió Ft biztosítási összegre vonatkozó kockázatvállalásra kiterjedő élő felelősségbiztosítással 
a jelen szerződés aláírásának napján már rendelkezik. 

IX. VÁLLALKOZÓI DÍJ, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 

1. A szerződés II. pontjában meghatározott szolgáltatás megvalósításáért Megrendelő 
köteles Vállalkozónak megfizetni az alább rögzített Vállalkozási díjat: 

 

        …….. Ft+ÁFA. 
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Azaz – …………………………………….. – forint plusz ÁFA. 

2. A vállalkozói díj fix egyösszegű átalányár, amely a Szerződésben rögzített munkák teljes 
ellenértékét tartalmazza. 

3. A számla mindenkori melléklete a Megrendelő képviselője által elismert és aláírt 
teljesítésigazolás. A teljesítési igazolás kibocsátás alapja végszámla esetén a hiány- és 
hibamentesen lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. Megrendelő képviseletében a Kivitelező 
Vállalkozó teljesítésének igazolására kizárólagosan jogosult: 

Név:  Szathmáry Gergely, polgármester 

Cím:  2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10. 

Telefonszám: (26) 355-293 

4. Kivitelező Vállalkozó az elvégzett munkákról egy végszámlát állít ki.  

5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az elvégzett munka ellenértékének kifizetése a 
Megrendelő műszaki ellenőre igazolása és ennek alapján a teljesítésigazolás a IX.4 pontban 
meghatározott jogosult személy által kiállításra került.  

6. Kivitelező Vállalkozó a kivitelezés befejezését követően, és a műszaki átadás-átvétel 
alapján kiállított teljesítésigazolás kézhezvétele után jogosult a számlát kiállítani. 

Megrendelő a Vállalkozói díjat a teljesítésigazolást követően, kizárólag a közbeszerzési eljárás 
keretében kiválasztásra kerülő szerződéses Kivitelező Vállalkozó részére történő átutalással 
egyenlíti ki, figyelemmel az Art. 36/A §-ára és a Kbt., illetve a kapcsolódó jogszabályok 
előírásaira. 

7. Kivitelező Vállalkozó pótmunkát vagy a kiviteli tervtől eltérő munkát csak a Megrendelő 
képviselője által, írásban (építési napló vagy levél) rögzített igény esetén végezhet. A Kivitelező 
Vállalkozó köteles ezen munkákat is elvégezni tételes felmérést követően a jelen szerződésben írt 
vállalkozói díj alapján kalkulált egységárakon. Ha a vállalkozási szerződésben meghatározott díj és 
a pótmunkákra vonatkozó ajánlati költségvetés egységárai között eltérés van, a pótmunka 
költségvetés árait arányosan csökkenteni kell. A pótmunkák elvégzésének idejével a teljesítési 
határidő csak abban az esetben módosítható, ha ebben a felek előzetesen kifejezetten írásban 
megállapodtak, de amennyiben a pótmunkák értéke a vállalkozási díj 20 %-át nem haladja meg, 
határidő módosítására nincs lehetőség. 

X. FIZETÉSI HATÁRIDŐK 

1. Az elvégzett munka ellenértékének kifizetése egy összegben történik az igazolt teljesítést 
követően 30 napon belül 

XI. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

1. A szerződés tárgyára Kivitelező Vállalkozó …. év jótállást vállal a létesítmény tényleges 
használatbavétel (műszaki átadás-átvétel) időpontjától számítva. 

2. Kivitelező Vállalkozó szavatosságot vállal, hogy a II. pontban megjelölt szolgáltatások 
teljesítését egy szakértő cégtől általában elvárható gondossággal teljesíti. 

XII. KÖTBÉR, BIZTOSÍTÉK 

1. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a teljesítés a nyertes Ajánlattevő érdekkörébe tartozó 
okból kifolyólag nem szerződésszerű, a nyertes Ajánlattevő hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 
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Hibás teljesítés esetén a kötbér a hiba a felmerülésétől a kijavításáig eltelt időszakra vonatkozik, 
amely időszakra a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a nettó, szerződéses ellenérték 2 %-át 
kitevő mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni naponta. Az ilyen módon kiszabható kötbér 
maximuma a nettó ellenszolgáltatás 20 %-át nem haladhatja meg. Megrendelő a kötbérmaximum 
elérését követően, ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat. 

2. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés a nyertes Ajánlattevő érdekkörébe tartozó 
okból, illetve a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása miatt ellehetetlenül vagy meghiúsul, vagy a 
kötbérmaximum elérését követően, ha Ajánlatkérő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, az 
Ajánlatkérő jogosult a szerződést egyoldalúan megszüntetni. Ebben az esetben a nyertes 
Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó 
szerződéses ellenérték 20%-a. 

3. Jólteljesítési biztosíték: A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 
biztosíték összege 750.000.-Ft, amelynek vonatkozásában az ajánlatkérő a szerződésben lehetővé 
teszi, hogy a biztosíték az ajánlattevőnek a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján 
kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A biztosíték a 
szerződés teljesítését követően, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által az ajánlatában vállalt 
jótállási idő végéig rendelkezésre kell álljon ajánlatkérő részére, mint jólteljesítési biztosíték. A 
jólteljesítési biztosíték ily módon történő nyújtásának kötelezettségét elfogadó nyilatkozatot az 
ajánlatnak tartalmaznia kell. 

XIII. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kivitelező Vállalkozó a Vállalkozói díjra 
vonatkozó követelését harmadik személy részére Megrendelő hozzájárulása nélkül nem 
engedményezheti, illetve nem faktorálhatja.  

2. Szerződő felek egyike sem felelős a késedelmes vagy hibás teljesítésért olyan esetekben, 
amelyek a felek által elháríthatatlan külső ok következtében állnak be (vis maior). Felek kötelesek 
mindent megtenni annak érdekében, hogy a vis maior eseményt követően a szerződéses 
kötelezettségeik teljesítését a lehető legrövidebb időn belül újra megkezdjék.  

3. Jelen szerződés aláírásával a Kivitelező Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés keretein belül 
vállalt műszaki tartalom kiterjed a létesítmény rendeltetésszerű használatának teljes, hiánytalan 
elvégzésére.  

XIV. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, A SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződést határozott időre kötik. A 
szerződés hatályba lépése a szerződés mindkét fél általi aláírásának napja.  

2. Felek jelen Szerződést, kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli 
felmondás szabályai szerint mondhatják fel. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha: 

- bármelyik szerződő fél kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik, 

- Kivitelező Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződésszerűen 
teljesíti, 

- Kivitelező Vállalkozó hibájából a teljesítés ellehetetlenül, 

3. Megrendelő elállhat a szerződéstől, ha a teljesítéshez fűződő érdeke bizonyíthatóan 
megszűnt, a Kivitelező Vállalkozó valamely szigorú teljesítési határidőt elmulasztott, illetve a 
Megrendelő által megadott póthatáridőt elmulasztotta.  
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XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk), a 191/2009. 
(IX.15.) Kormányrendelet rendelkezéseit, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységéről szóló 
191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó egyéb jogszabályok 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

2. Szerződő felek a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitáikban kikötik a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróság illetékességét. A 
választottbírósági eljárásban a magyar eljárási és anyagi jog alkalmazását kötik ki a felek. 

3. Jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. 

4. Jelen Szerződés .. példányban készült. 

Szerződő felek a jelen kivitelezési szerződést elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Remeteszőlős, 2017. …..hó ….. nap 

 

 

________________________   ___________________________ 

Megrendelő       Kivitelező Vállalkozó 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 

képv.: Szathmáry Gergely  

polgármester  

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 


