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1.kötet 

A közbeszerzési eljárást megindító felhívás 
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A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 

1.)  Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); 

 

Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház 

Postai cím: Füleki út 54-56 

Város/Község: Salgótarján Postai irányítószám: 3100 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett:  Szőllős János 

Telefon: 06-32-522-001     

E-mail: sztlazar@globonet. hu Fax:06-32-311-779 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL):  

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

2.) A közbeszerzési eljárás fajtája, a tárgyalásos eljárás indokolása:  

       Az eljárás fajtája:  

       A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész  - Nemzeti 

eljárásrend -122. § (7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás. 

Az ajánlatkérő a Kbt 121.§ (1) b) pontja szerint a Kbt Második Részében meghatározott szabályok 

szerint jár el – a 122. §-ban foglalt eltérésekkel. 

 

       A tárgyalásos eljárás indokolása:  

       Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot,  és az ajánlatkérő olyan 

gazdasági szereplőknek küldi meg az ajánlattételi felhívást, amelyek mikro, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősülnek és amelyek a szerződés teljesítésére  való alkalmassági 

feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják.  

      

2.) A  dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje: 

 

Az ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételre felkért ajánlattevők részére  -  térítésmentesen -   

az eljárást megindító felhívás megküldésével egyidejűleg megküldi. 

 

3.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 jelű „Észak-magyarországi régió onkológiai 

ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás - 

Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan. 

Az átalakítás a kórház „E" jelű épület III. emeletén található osztályon történik. 

Onkológiai osztály átalakítási igénye: 

A 3007-es és a 3008-as számú betegszobák funkcióhoz szükséges átalakításai: 

egyágyas szobák előterekkel, és egy közös akadálymentes zuhanyzó-wc egység. 

 

4.) A szerződés meghatározása: 

Vállalkozási szerződés  

 

5.) A szerződés időtartama, teljesítési határidő: 2012. december 01. 

Előteljesítést a Megrendelő elfogad. 

 

6.) A teljesítés helye: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56 
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7.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

 

Az ajánlattevő a Kbt 131.§ (1)-(2) bekezdése valamint a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 

12.§ szerint, a teljes nettó ajánlati ár maximum 5 % mértékében előleg kifizetését kérheti. Az 

előlegszámla benyújtására, amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt a szerződéskötést 

követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik.  

 

A kivitelezési munka finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint hazai 

központi költségvetési előirányzatból 90 %-os intenzitású vissza nem térítendő támogatásból, 

valamint az ajánlatkérő saját forrásából történik. A saját forrást az ajánlatkérő közvetlenül a 

vállalkozónak utalja, míg a támogatási rész szállítói finanszírozással kerül kiegyenlítésre. 

A munka elszámolása egyösszegű átalányáron történik. A nyertes ajánlattevő a hiány- és 

hibamentes szerződés teljesítését igazoló, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően 

nyújthatja be a számláját. A teljesítés során részszámlázást az Ajánlatkérő nem biztosít. 

A Műszaki ellenőr által leigazolt, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla 

kiegyenlítése a számla és mellékletei a kézhezvételtől számított 30 napon belül kerül átutalásra.  

 

A  kifizetést az Ajánlatkérő a Kbt. 130.§-a és a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ 

rendelkezései alkalmazásával teljesíti. 

 

A kifizetés során az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szabályozása alapján kell 

eljárni, figyelemmel a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezéseire. 

 

Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik.  

 

A kivitelezési munka a Salgótarján Megyei jogú város Jegyzőjének 25895/1/2010.számú hatósági 

bizonyítványa alapján nem építési engedély köteles tevékenység.  

A számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ alapján kell 

kiállítani. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF 

 

8.) Rész-ajánlattételi lehetőség és annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e 

többváltozatú (alternatív) ajánlatot, vagy annak kizárását:  

Rész-ajánlattételt és  többváltozatú ajánlattétel lehetőségét az ajánlatkérő nem biztosítja.  

 

9.) Az ajánlatok értékelési szempontja: Kbt. 71. § (2) bek. b) pontja szerint összességében 

legkedvezőbb ajánlat: 

Rész-szempontonként: 0-100 pont  

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 

módszer (módszerek) ismertetése,  

A legjobb tartalmi elem 100 pontot kap.  

Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális 

pontszámot, a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában 

történik. 

Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer 

szerint, majd a pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
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Rész-szempont súlyszám A maximális pontot kapó 

ajánlat 

Nettó ajánlati ár (Ft) 10 Legalacsonyabb nettó 

ajánlati ár kapja a maximális 

pontszámot-figyelemmel a 

kirívóan alacsony árra 

jótállási idő (hó) 5 Legmagasabb jótállási 

kötelezettség időtartama  

min 24 hónap max 60 hónap 

(Hiba bejelentési időszak)  

 

 

Az ajánlati árnál a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb,(figyelemmel az esetlegesen kirívó 

ajánlati árra) az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 

ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.: 

 

P= 
Alegjobb (Pmax- 

Pmin ) 
+ Pmin 

Avizsgált 
 

A jótállási időnél, a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a 

legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felsőponthatár) adja, a többi ajánlat 

tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki 

a pontszámokat. 
 

P= 
Avizsgált (Pmax- 

Pmin ) 
+ Pmin 

Alegjobb 

 

A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 

 

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 eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
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10. ) Kizáró okok és megkövetelt igazolási módok: 

      Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: 

a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek 

bármelyike fennáll: 

Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, 

az 56.§ (2) bekezdésében, az 57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 

 

b) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság 

igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az a.) pontban meghatározott kizáró 

okok az eljárás során következnek be.  

Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód: 

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 122. § (1) bekezdés 

szerint. 

Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz 

igénybe olyan alvállalkozót, aki/amely a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró 

okok hatálya alatt áll, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 

nem tartozik a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

A Kbt. 56.§ (1) bekezdése kc) pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan 

társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott 

tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását 

tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) 

pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát. 

 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ második mondata értelmében ajánlattevő választása 

szerint:  

a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy 

b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti 

nyilatkozat mellett –, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát 

is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.  

 

A Kbt 58.§ (3) alapján az ajánlattevő ajánlatában, illetve csak nyilatkozni köteles arról, hogy a 

szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem 

tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

 

 



8 

 

11.) Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és megkövetelt 

igazolási  mód:  

 

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

P/1 A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és 

310/2011 (XII.23) Korm. rendelet. 14. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján, valamennyi 

számlavezető pénzügyi intézményétől 

származó - az ajánlattételi felhívás 

megküldésének napjától (2012. augusztus 

22.) visszafelé számított egy évre 

vonatkozó - nyilatkozat – attól függően, 

hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 

mikor kezdte meg tevékenységét, az 

alábbiakra vonatkozóan: 

A pénzügyi intézménynél vezetett összes 

pénzforgalmi jelzőszám tekintetében, 

számlavezetés kezdete, az ajánlattevő 

számláján a felhívás megküldésének 

napjától  visszaszámított egy évben 30 

napon túli sorban állás előfordult-e, és ha 

igen, hányszor. 

 

 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban 

meghatározott követelmények közül bármelyiknek 

az alább megfogalmazott módon nem felel meg: 
 

P/1. ha, a felhívás megküldésének napjától 

visszafelé számított egy évre vonatkozóan a 

pénzügyi intézmény nyilatkozat alapján, bármelyik 

számlavezető pénzintézetüknél vezetett 

számlájukon a 30 napon túli lejárt fizetési 

határidejű sorban állás volt. 
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Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

M/1 : A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és 

310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) 

bekezdés a) pont alapján), a hirdetmény 

megküldését megelőző 5 évben teljesített és 

átadás-átvétellel lezárult építési 

szerződéseinek ismertetése és az ajánlattevő, 

illetve az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a 

szerződést kötő másik fél által adott 

igazolással lehet igazolni.  

A 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 16. § 

(5) bekezdés  alapján kiállított 
igazolásban meg kell adni: 

 a megépített létesítmény 

megnevezését; 

 az elvégzett munkák felsorolását; 

 az ellenszolgáltatás nettó összegét 

forintban;  

 a teljesítés idejét és helyét,  

 a szerződést kötő másik fél nevét, 

címét,  

 nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés 

az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e.  

 

M/2 A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és 

310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 15. § 

(2) bekezdés c) pont alapján, azon 

személyek végzettségének és 

képzettségének ismertetése, akik az 

építési beruházás teljesítésébe bevonásra 

kerülnek és felelősek a teljesítésért. 

Csatolni szükséges a szakmai 

önéletrajzukat, a rendelkezésre állási 

nyilatkozattal és a 244/2006. (XII.5.) 

Korm. rendeletben előírt feltételek 

igazolására a Magyar Mérnöki Kamara 

által kiállított, a felelős műszaki vezető 

névjegyzékben történő szereplést igazoló 

dokumentum egyszerű másolatát csatolni 

kell arra vonatkozóan, hogy az érintett 

szakember a kamarai névjegyzékben az 

előírt jogosultsággal szerepel. Ajánlatkérő 

figyelembe veszi a Kbt. 36.§ (5) 

bekezdését. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban 

meghatározott követelmények közül bármelyiknek 

az alább megfogalmazott módon nem felel meg: 

 

M/1… ha a felhívás megküldésétől visszaszámított 

5 évben átadás-átvétellel lezárva nem teljesített 

legalább 1 db,  magasépítési- épület építésére vagy 

felújítására kötött építési szerződést,  amelyek 

értéke elérte a 7 millió Ft nettó értéket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M/2 ha az  ajánlattevő nem rendelkezik legalább az 

alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező 

szakemberrel, aki az építési beruházás teljesítéséért 

felelősek: 

 építésvezető (1 fő):  

 besorolás Felelős Műszaki Vezetőként a 

244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti 

MV-Ép/B jogosultsággal 
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A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az előírt pénzügyi és műszaki  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 (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására (is) támaszkodik. 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. 

A Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés 

szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat 

a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen 

nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 

teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés 

során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé 

teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglaltakon túl – akkor is, ha 

az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az 

ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok 

érvényesítésével nem térült meg  

A Kbt. 55.§ (4) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a 

meghatározott követelményeknek együttesen is megfelelhetnek, amelyek értelemszerűen kizárólag 

egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

 

12. a hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ában 

meghatározottak betartásával biztosítja.  

 

13.  Az ajánlattételi határidő: 2012. szeptember 12. 10:00 óra 

 

14. Az ajánlat benyújtásának címe: 

 

Hivatalos név: Quadrát Kft 

Postai cím: Mártírok út 4 

Város:  Salgótarján Postai irányítószám: 3100  Ország: Magyarország 

Címzett: Majorosné Kanyó Mária Telefon: 32-511-714 

E-mail: quadrat@chello.hu Fax: 32-511-714 

 

 

14. Az ajánlattétel nyelvét (nyelveit), azzal, hogy a magyar nyelven történő ajánlattétel 

lehetőségét minden esetben biztosítani kell: magyar 

 

15. az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: Az ajánlatok felbontásának helyszíne azonos a 

beadás helyszínével: időpontja: 2012. szeptember 12. 10:00 óra 

 

16. az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat: A Kbt. 62. § (2) bekezdésében 

meghatározottak szerint. 
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17. Az eljárás során az ajánlatkérő tárgyalást folytat le az ajánlattevőkkel, az alábbiak szerint:  

 

Az írásos ajánlatok benyújtását követően kerül sor a tárgyalásra az alkalmasnak minősített 

ajánlattevőkkel az alábbiak szerint az ajánlatok benyújtásával azonos helyszínen. 

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő a Kbt 98.§ alapján  két 

szakaszban végzi.  

 Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati 

kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy 

azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott 

feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megelőzően köteles az ajánlatkérő megállapítani 

az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az 

ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen.  

 Az ajánlatot akkor is a tárgyalások megkezdését megelőzően érvénytelenné kell nyilvánítani, 

ha az ajánlattevő nem felel meg - vagy nem állapítható meg, hogy megfelel-e - a szerződés 

teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek vagy az ajánlat kizáró ok fennállása 

miatt érvénytelen, vagy ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a 

tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére. 

Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a 

tárgyalások befejezéséig kell pótolni.  

 A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok 

megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra 

vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett 

volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az 

ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján 

értékeli.  

 

Az alkalmasnak minősített ajánlattevők tárgyalási meghívót kapnak az ajánlatukban  

megadott faxon, vagy e-mailon. 

 

       Az első tárgyalás időpontja: 2012. szeptember 28. 

        

Tárgyalások menete és szabályai: 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban külön-külön tárgyal az ajánlatok benyújtásával azonos 

helyszínen az ajánlattevőkkel, az ajánlatok benyújtásával fordított sorrendben.  

 

A tárgyaláson az ajánlatkérő az ajánlati ár módosításáról és a bírálati szempontokról tárgyal az 

ajánlattevőkkel. 

A tárgyalást az ajánlatkérő egy fordulóra tervezi, amennyiben még is szükséges több 

forduló,melyet az ajánlatkérő az első tárgyalási forduló után dönt el, és adott esetben erről az 

ajánlattevőket haladéktalanul faxon és e-mail-ben értesíti.  

A tárgyalási időtartam előreláthatólag ajánlattevőnként 30 perc.  A tárgyalás(ok)on az ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult, vagy nyilatkozattételre jogosult írásban meghatalmazott képviselője vehet 

részt. A képviseleti jogosultságot igazolni szükséges.  

 

A Kbt.96.§ (4) bekezdése alapján, az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a 

dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások 

befejezésének időpontjától van kötve. 

 

A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra 

irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb 

feltételekkel köthessen szerződést.  
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Az ajánlatkérőnek a tárgyalások során is biztosítania kell az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők 

számára, így különösen az ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevőnek 

meg kell adni.  

Mivel az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyenként tárgyal, az ajánlattevő hozzájárulása nélkül a 

tárgyaláson az ajánlatáról közölt semmilyen információ nem osztható meg a többi ajánlattevővel.  

Az ajánlatkérőnek minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készítenie, és azt a tárgyalás 

következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését 

követő két munkanapon belül) minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, 

és részükre egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül kell megküldeni. A tárgyalás 

befejezésekor elkészítendő jegyzőkönyv kizárólag a bekövetkezett módosulások rögzítését 

tartalmazza. 

A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új 

dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket felhívhatja egy végleges ajánlat 

írásban történő beadására.  

Mivel az ajánlatkérő csak az ajánlati árról tárgyal, jelen építési beruházás esetében az ajánlati ár 

változásakor az azt alátámasztó árazott költségvetést is be kell nyújtani mint végleges ajánlatot. 

Az ajánlatkérő ezt a költségvetést tekinti végleges ajánlatnak, melyet a tárgyalás lezárását követő  

munkanapon  10:00 óráig nyújt be az ajánlattevő a tárgyalás helyszínére. 

A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy  

 az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve 

körülményében tér el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési 

tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé 

tárgyalásos eljárás alkalmazását,  

 az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban közölt feltételek olyan mértékben 

módosulnak vagy egészülnek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem 

képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy  

 a bírálat szempontjai vagy módszere változna.  

 

18. az eredményhirdetés : Az ajánlatkérő az ajánlattevőket a Kbt.77.§ alapján az eljárásról készült 

összegzés megküldésével értesíti, melynek várható időpontja: 2012. október 2. 

 

19. a szerződéskötés tervezett időpontja és helye: Kbt.124.§  
 

2012. október 15. Szent Lázár Megyei Kórház 

 

20. Az ajánlatkérő  alkalmazza a Kbt 122.§(9) bekezdésében foglalt lehetőséget. 

 

21. Ajánlati kötöttség minimális időtartama: A tárgyalások befejezését követő 60. nap. A Kbt 

124.§(5) bekezdése értelmében a nyertes, és amennyiben az összegzésben az ajánlatkérő 

megjelölte a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek az ajánlati kötöttsége az összegzés 

megküldését követően további 30 nappal meghosszabbodik. 

 

22. Ajánlati biztosíték előírása: Az ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot. 

 

23. Európai Unióból származó forrásból származó támogatás megnevezése:  Társadalmi 

Infrastruktúra Operatív Program (továbbiakban TIOP) keretén belül a „Korszerű regionális 

onkológiai hálózat kialakítása” tárgyú támogatási szerződés  : TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 
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24. Egyéb információk: 

 Az ajánlattal kapcsolatos formai előírások: 

- Az ajánlatot zárt csomagolásban egy eredeti és két másolati példányban kell elkészítenie 

és benyújtani, az egyes példányokon fel kell tüntetni hogy „Eredeti” vagy „Másolat”. 

Eltérés esetén az eredeti példány az irányadó. 

 Az ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell kitölteni, az információkat, 

tartalmazó oldalakat folyamatos sorszámozású oldalszámmal ellátni. Továbbá az eredeti 

példányt zsinórral össze kell fűzni és dossziéba lefűzni. Az ajánlatban lévő, minden – az 

ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy gazdasági szereplő által 

készített –dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó 

szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre 

a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

 Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) és minden gazdasági szereplőnek 

nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlatban benyújtott pénzügyi intézményi 

nyilatkozatokban szereplő számlákon túl egyéb pénzintézeti folyószámlával nem 

rendelkezik. 

 Az ajánlattevő ajánlattételi képessége azonosítására és a Kbt.56.(1) bekezdés k) pont és 

kc) pontja szerinti igazolás céljából az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi felhívás 

megküldésének napjánál nem korábbi keltezésű cégmásolatot az ajánlattevő, és minden 

gazdasági szereplő vonatkozásában, illetve az aláírási címpéldányokat egyszerű 

másolatban annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő 

nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá. Amennyiben a 

cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a benyújtott 

változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példányát is csatolni szükséges. 

 Irányadó idő : Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 

megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 

 Amennyiben az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelménynek erőforrást biztosító szervezet bevonásával kíván megfelelni, úgy az 

erőforrást biztosító szervezetnek csatolni kell az alkalmasság igazolására előírt 

dokumentumot is. 

 Fordítás: Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű 

dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az ajánlattevő 

általi fordítás is elfogadható, a fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 

Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 

 az ajánlattevőként szerződő fél köteles 306/2011. Korm. rendelet 6. pontja alapján – 

legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy 

meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 5 millió Ft mértékű és terjedelmű 

felelősségbiztosításra. 

 Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  

o A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott:  nem  

o A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott:  igen  

 Az igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű 

másolatban kérjük benyújtani. (Ahol Ajánlatkérő valamely irat egyszerű másolatban történő 

benyújtását írja elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja!) 

 A Kbt. 60.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati 

felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 A Kbt. 60.§ (5) bekezdése az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és 

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

középvállalkozásnak minősül. 
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 A Kbt. 60.§ (6) bekezdése az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, amely 

tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, 

amelyek az értékelési szempontok (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.  

 Ajánlatkérő a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli 

nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért, 

valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és 

teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz eredeti vagy másolati 

példányban csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött és valamennyi 

közös ajánlatot tevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az 

egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot a közös 

ajánlattevők közötti tételes feladatmegosztást, illetve a közös képviselő meghatalmazását. 

A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem 

következhet be. 

 A Kbt. 40.§ (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában 

köteles megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t 

kíván igénybe venni, az igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t, a közbeszerzésnek azt a 

százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közre fog(nak) 

működni. A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való 

felelősségét. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire. 

 Rendelkezésre állás: A teljesítésbe bevonni kívánt szakember esetében az ajánlathoz 

csatolni kell egy olyan szándéknyilatkozatot (rendelkezésre állási nyilatkozatot), amelyben 

a szakember kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen 

közreműködik és nincs más olyan kötelezettsége a szerződés időtartamára vonatkozóan, 

amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.  

 Szakemberek bevonásával kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő tájékoztatja az 

ajánlattevőt, hogy a felhívás 12 pontjának (M/2) pontjában meghatározott szakember 

vonatkozásában a szerződés tartalmazni fogja, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés 

teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában az adott feladatra megjelölt szakembert veheti 

igénybe. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok 

következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem 

lenne teljesíthető az ajánlatban megjelölt szakemberrel, az ajánlatkérő más szakember 

közreműködéséhez is hozzájárulhat feltéve, hogy az megfelel a közbeszerzési eljárásban az 

adott szakemberre meghatározott követelményeknek. E rendelkezések megsértése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

 

 Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő a Kbt. 54.§- a értelmében tájékozódjanak a 

munkavégzés területén hatályos adózásra, környezetvédelemre, valamint a munkavállalók 

védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről. Ajánlattevőnek 

nyilatkoznia kell a ezen tekintetben. 
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 Az ajánlattételi felhívás IV.3.7. pontjában meghatározott időtartam automatikusan 

meghosszabbodik, amennyiben a Kbt. 65. § (2) bekezdésében szabályozott eset fordul elő. 

 Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a 

Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő  

 Az eljárásra a felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekre a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. rendelkezései, a 306/2011 (XII.23.) 

Kormányrendelet és a 310/2011 (XII.23.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 

 

 

25. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2012. augusztus 22. 



16 

 

 

I. FEJEZET 

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 
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A. BEVEZETŐ 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

Köszönettel vesszük, hogy átvették az Ajánlati Dokumentációt.   Kérjük, hogy a Felhívás 

részletes áttanulmányozását követően, annak kiegészítéseként jelen dokumentáció tartalmát is 

gondosan tanulmányozzák át a megfelelő ajánlattétel érdekében. Kérem, hogy e-mailon 

jelezzék amint postai úton megkapták a dokumentációt, és átküldjük Önöknek elektronikus 

úton is a teljes dokumentációt. 

 

Ajánlatkérő az Ajánlati Dokumentációt kötetekre bontva építette fel az alábbiak szerint: 

 

I. Fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 

a. Tartalmazza az Útmutatót, általános leírásokat az Ajánlatevők részére, melyek segítik a 

megfelelő ajánlattételt. 

  

II. Fejezet: NYILATKOZATMINTÁK  

a. Ajánlattevő ajánlatának megkönnyítése érdekében tartalmazza azokat a 

formanyomtatványokat, amelyeket kitöltve, és cégszerűen aláírva kell az 

Ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie. A formanyomtatványok elektronikusan is 

átadásra kerülnek. 

 

Jelen dokumentáció további mellékleteit képezik az alábbiak: 

 2.  kötet: SZERZŐDÉSTERVEZET  

a. Tartalmazza jelen eljárás nyertesével megkötendő vállalkozási szerződés 

tervezetét. 

 

3. kötet  Építési beruházás ajánlatkérési dokumentációja 

árazatlan költségvetés 

építési hatóság nyilatkozata  

kivitelezési tervdokumentáció 

 

 

Szent Lázár Megyei Kórház jelen Ajánlati Dokumentációban meghatározott, nemzeti 

értékhatárt meghaladó értékű hirdetmény megjelenése nélküli tárgyalásos eljárást a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (továbbiakban: Kbt.) foglaltak és a 

vonatkozó végrehajtási rendeletekben foglaltak figyelembevételével alakította ki. Kérjük,  hogy 

a Kbt.  és a vonatkozó végrehajtási rendeletek (a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelete az építési 

beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelete 

(továbbiakban Kr.) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának 

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról;) előírásai szerint 

készítsék el ajánlatukat, melynek összeállításához sok sikert kívánunk, reméljük, hogy 

hozzájárultunk jelen dokumentációval a megfelelő ajánlat elkészítéséhez! 
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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1.1. A Szent Lázár Megyei Kórház (továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen eljárás keretében a jelen 

dokumentációban meghatározott feltételek szerint kér adatokat, információkat a tisztelt 

Ajánlattevőktől (továbbiakban: Ajánlattevő). 

 

1.2. Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt.  és a vonatkozó 

kormányrendeletek előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Ajánlattételi 

Felhívás (továbbiakban Felhívás) és Ajánlatkérési Dokumentáció (továbbiakban 

Dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául. 

 

1.3. Az építési beruházásnak teljesen meg kell felelniük az Ajánlati Dokumentáció 3.kötetében 

megadott teljes műszaki leírásnak. 

 

1.4. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az Ajánlati 

Dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az 

Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után: 

 

ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy 

ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a Felhívásban és 

dokumentációban megadott valamennyi követelménynek. 

 

1.5. Az Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel 

közösen, más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, más ajánlatot benyújtó 

ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 55. § (5) 

bekezdés). (Kbt. 28. §) 

 

1.6. Az Ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell adnia a munkák megvalósítására. Az Ajánlatkérő 

nem fogad el semmiféle kifogást azon az alapon, hogy az Ajánlattevő elmulasztotta az 

Ajánlati Dokumentáció valamely részének átvételét. 

 

1.7. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a 

nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos közösségi és hazai jogi előírásokat, 

különös tekintettel a Kbt-t. Az Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismeri, hogy tisztában van 

a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló 

jogszabályokkal, és ajánlatát mindezek figyelembevételével állítja össze. 

 

1.8. Az ajánlatkérő a Kbt 121.§ (1) b) pontja szerint a Kbt Második Részében meghatározott 

szabályok szerint jár el – a 122. §-ban foglalt eltérésekkel. 

 

2. AJÁNLATTEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

2.1. Ajánlattevő köteles viselni ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő 

összes költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé e költségek 

felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától, vagy kimenetelétől. 

 

2.2. Ajánlattevő részéről tilos az Ajánlati Dokumentáció harmadik félnek történő továbbadása, 

kivéve a szerződés teljesítésébe bevont gazdasági szereplő részére szükséges információk 

biztosítását, továbbá tilos a dokumentáció közzététele és a jelen közbeszerzési eljáráson kívüli 

egyéb felhasználása. 
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2.3. Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig köteles tiszteletben 

tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 

 

2.4. Az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és 

tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek 

eljárni. 

 

2.5. Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített 

módon elhelyezett, üzleti titkot (Ptk. 81. § (2) bekezdése) tartalmazó iratok nyilvánosságra 

hozatalát megtilthatja a Kbt. 80. §-ában foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a következő 

rendelkezésekre: 

 

 Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 

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

együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. § szerinti értékelési 

szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 80. § (3) 

bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az 

árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

 

 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. 

 

2.6. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra 

hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a Kbt. 

80. § (2)-(3) bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más 

ajánlattevő azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés 

során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben biztosítja 

Ajánlatkérő, a betekintést kérő által javasolt napon. 

2.7. Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a 

nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés 

kézhezvételétől számított öt munkanapon belül figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti 

titokhoz fűződő érdekeit is.( Kbt. 81.§) 

2.8. Ajánlattevőnek a Felhívásban, illetőleg Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott 

tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

2.9. A Kbt. 36. § (5) bekezdésére tekintettel 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 vagy közhiteles 

nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások 

is. 

 

2.10. A Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti - a közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran 

alkalmazandó - elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és 

internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. Amennyiben a Kbt. 36. § 

(5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy 

Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési 

eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást (Kbt. 36. § (6) bekezdés). 
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3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

3.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Amennyiben közös ajánlattételre kerül 

sor, akkor a közös Ajánlattevők kötelesek becsatolni ajánlatukba valamennyi a közös 

ajánlatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza: 

a) A Közös Ajánlatban részt vevő felek nevét, székhelyét; 

b) A Közös Ajánlattevők nevét, címét; 

c) A Közös Ajánlattételi szerződés célját; 

d) Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát és az eljárást megindító hirdetményre való 

utalást. A Közös Ajánlatban részt vevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a 

közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni; 

e) A közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges 

felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes 

Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; 

f) Meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a 

természetes személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos 

nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A 

megállapodás mellé csatolni kell a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult személy 

aláírási mintáját; 

g) Az Ajánlatkérőnek Ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban 

kizárólag a közös Ajánlattevő az Ajánlati nyilatkozatban megjelölt képviselőjén keresztül 

valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az 

ajánlattételi határidőt követően kizárólag a közös Ajánlattevők által megjelölt 

kapcsolattartónak küldi meg; 

h) A közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a vállalkozási  díjból való részesedésük 

mértékét; 

i) Nyertes ajánlattétel esetén a vállalkozási szerződés aláírására, illetőleg a Kbt. 130.§-a 

szerint, számlát benyújtani jogosultak megnevezését; 

3.2. Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek a 3.1 pontban meghatározottak szerint Közös 

Ajánlattételi szerződést kell kötniük. Az együttműködés feltételeit legalább a 3.1 pontban 

felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A Közös Ajánlattevők képviseletében 

tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

3.3. Együttes ajánlattétel esetén a biztosítékokat közösen kötelesek nyújtani (vezető, tag, vagy az 

egyik tag, vagy a másik tag, vagy együttesen összeadódva) az együttes felelősségre való 

tekintettel. 

3.4. Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a 

közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati 

kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az 

ajánlatkérőt illeti meg. 

3.5. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő 

lejárta után változás nem következhet be. 

3.6. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó 

mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet 

alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös 

ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. 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. 
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B. INFORMÁCIÓKÉRÉS 

1. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 

1.1. Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza a Felhívást és a Dokumentáció valamennyi 

rendelkezését és utasítását. 

 

1.2. A Kbt. 45. § (6) bekezdése alapján, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több 

ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító 

felhívástól, a Kbt. 42-43. § alkalmazása nélkül kiegészítő tájékoztatásban közli az Ajánlatkérő, 

hogy a dokumentáció valamely eleme semmis. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, 

előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. 

 

1.3. Amennyiben az elektronikus változat és a nyomtatott változat között tartalmi eltérés van, 

minden esetben a nyomtatott változat az irányadó. 

 

1.4. Amennyiben Ajánlattevő nem adja meg A Felhívásban és a Dokumentációban kért összes 

információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg a Felhívásban és a Dokumentációban 

meghatározott feltételeknek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat 

érvénytelenné nyilvánítását eredményezheti. 

2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

2.1. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a 

megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a 

dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet 

az Ajánlatkérő nevében eljárótól az alábbi címen: 

 

Hivatalos név: Quadrát Kft 

Postai cím: Mártírok út 4 

Város:  Salgótarján Postai irányítószám: 3100  Ország: Magyarország 

Címzett: Majorosné Kanyó Mária Telefon: 32-511-714 

E-mail: quadrat@chello.hu Fax: 32-511-714 

 

2.2. A kiegészítő tájékoztatást írásban, a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de 

az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal adja meg Ajánlatkérő, 

továbbá a kiegészítő tájékoztatás tartalma hozzáférhető az Ajánlatkérő nevében eljárónál. 

 

2.3. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt.45.§ (2) bekezdésében foglalt válaszadási 

határidőt megelőző harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az 

Ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és a Kbt. 45. § (5) 

bekezdés szerinti megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az 

Ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a 

megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésére - 

ilyenkor is élhet a Kbt. 45. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő 

meghosszabbításának lehetőségével. 

 

2.4. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 45. § (5) bekezdése alapján 

a kiegészítő tájékoztatás megadása során az Ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik 
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gazdasági szereplő tette fel, valamint arra sem tartalmazhat információt a tájékoztatás, hogy azt 

az Ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg. 

 

2.5. Jelen eljárásban Ajánlatkérő konzultációt nem kíván tartani.  

3. A KAPCSOLATTARTÁS MÓDJA 

 

3.1. A Kbt. 35. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás lezárásáig minden, az eljárással 

összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban, az Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül 

kerülhet sor. Az Ajánlatkérő és a nevében eljáró visszautasít minden egyéb úton történő, 

személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. 

 

3.2. A Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a Kbt. vagy a Felhívás vagy a Dokumentáció 

valamely kapcsolattartási formát kifejezetten nem kíván meg, az írásbeli nyilatkozatok a 

következőképpen teljesíthetőek: 

 

 postai vagy közvetlen kézbesítés útján (figyelemmel arra, hogy a Kbt. szerint előírt 

tájékoztatásra vagy információ kérésére a postai kézbesítés csak kivételesen és indokolt 

esetben vehető igénybe (Kbt. 35. § (5) bekezdés); vagy 

 faxon; vagy: 

 elektronikus úton (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 35. § (4) bekezdése 

alapján elektronikus úton megküldött dokumentumnak a legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással ellátott, vagy a külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott 

jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt 

formátum minősül). 
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C. AZ AJÁNLAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

1. AJÁNLAT TARTALMA 

1.1. Ajánlattevőnek a Felhívásban, illetőleg a Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania lehetőség szerint (de 

nem kötelező jelleggel) a jelen Dokumentációban megadott tartalomjegyzék szerinti 

sorrendben. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát (Ajánlati 

nyilatkozat formanyomtatvány) a Felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 

valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 

1.2. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-

e (Ajánlati nyilatkozat formanyomtatvány). 

 

1.3. Ajánlattevőnek kizáró okokra, továbbá a teljesítéshez szükséges pénzügyi és gazdasági, 

valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat 

az Ajánlati Felhívás előírásaival összhangban az ajánlatában meg kell adnia. A kizáró okok 

igazolása, valamint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, illetve a műszaki és szakmai 

alkalmasság igazolása a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések szerint történik. 

 

1.4. A Kbt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő jogosult az ajánlatban 

benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől 

vagy gazdasági szereplőtől információt kérni. 

 

1.5. A beruházás teljes műszaki tartalmát az Ajánlatkérő által kiadott Dokumentáció 3. kötete 

tartalmazza. A Szerződés megkötését követően a Vállalkozó nem hivatkozhat arra, hogy a 

beruházás műszaki tartalmát nem ismerte meg teljes egészében. 

 

1.6. Az ajánlat elkészítésének alapja a Dokumentáció. Az ajánlat a jelen közbeszerzés tárgyát 

képező munkák teljes körű elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérő az 

ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. Az ajánlatban szereplő árakat 

magyar forintban kell megadni. 

 

1.7. Az ajánlatokat csakis a Dokumentációban foglaltak alapján lehet benyújtani. Az olyan ajánlat, 

amelyet az Ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával, becsatolásával dolgozott 

ki, érvénytelenítésre kerül. Többváltozatú ajánlat benyújtására nincs lehetőség. 

 

1.8. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, 

eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy 

védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének 

meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést 

minden esetben érteni kell! A hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás 

megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell. 

 

1.9. A beárazásra kerülő Mennyiség-kimutatásokban, árazatlan tételes költségvetésben a tervezők 

által nevesített gyártmányok, berendezések, stb. helyett az Ajánlattevőknek lehetősége van 

mind műszaki paramétereiben, mind minőségben velük egyenértékű más gyártmányokat, 

berendezéseket, stb. megajánlani. 
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1.10. A közbeszerzési műszaki leírásoknál illetve a tételes árazatlan költségvetésben meghatározott 

márkanevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel. 

 

1.11. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő 

termékeket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az 

igazolásra megfelelő lehet a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely 

független, szakmailag elismert szervezet minősítése. 

 

1.12. Ebben az esetben az árazatlan költségvetéstől, illetve a rendelkezésre bocsátott műszaki 

leírástól eltérő márkájú és/vagy típusú alapanyagok, eszközök, berendezések tekintetében az 

ajánlattevőnek külön leírást kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eredeti megnevezést és 

típust, a helyettesítő termék, berendezés, eszköz megnevezését, márkanevét, típusát, valamint 

az egyenértékűség igazolására előírt dokumentumot.  

 

1.13. A nem megfelelőségből eredő károkért, az ajánlattevő tartozik felelősséggel. 

 

1.14. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes ismeretet szerezzen a maga számára a javasolt 

szerződéssel kapcsolatos minden ügy vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Az 

Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő felkereste és megvizsgálta a helyszínt, amelyeket a 

tervezett munkák érintenek annak érdekében, hogy saját felelősségére minden olyan 

információt beszerezzen, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges. 

 

1.15. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy biztosítsa magát a beszerzési források, valamint az összes 

anyag, munkaerő, üzemanyag, víz, elektromos áram, egyéb energia és a munkákkal 

kapcsolatban szükséges hasonló dolgok beszerzését és szállítását illetően. 

 

2. AJÁNLATTEVŐK JOGOSULTSÁGÁT, ALKALMASSÁGÁT, MINŐSÍTÉSÉT BIZONYÍTÓ 

DOKUMENTUMOK 

2.1. Ajánlattevő alkalmasságát igazoló, a jelen Dokumentációban meghatározott iratoknak kétséget 

kizáróan bizonyítaniuk kell, hogy Ajánlattevő, ajánlata benyújtásakor a Felhívásban 

meghatározott jogosultságokkal, minősítésekkel rendelkezik. 

 

2.2. Az alkalmasság igazolására becsatolt igazolásoknak, okiratoknak, dokumentumoknak olyan 

tartalmúaknak kell lenni, amelyekből pontosan megállapíthatóak a Felhívásban előírt 

alkalmassági követelmények. Minden információt tartalmazniuk kell, amelyekből a 

Felhívásnak való megfelelést egyértelműen lehet vizsgálni. 

 

2.3. A Felhívásban 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 (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik. 

 

2.4. A 2.3. pont szerint 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. 
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2.5. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a 2.3. és 2.4. pont szerint más szervezet 

kapacitására a következő esetekben támaszkodhat a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján: 

 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 

bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni 

és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 

alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy 

építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy 

milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az 

alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 

tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 

 

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban 

foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az 

ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon 

kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más 

biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 

 

2.6. Ajánlattevő és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet csatolja be az ajánlatba becsatolt 

nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 

bekezdés szerinti aláírási mintáját, valamint a Felhívás megküldésének napjánál nem régebbi 

cégkivonatát. (Egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolványát, melyet Ajánlatkérő 

a cégmásolattal egyenértékűnek tekint). Amennyiben Ajánlattevő, vagy a Kbt. 55. § (5) 

bekezdése szerinti szervezet (cég) ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy 

Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni ezen szervezet tekintetében a cégbíróság 

elektronikus nyilvántartásból lekért iratot-, vagy olyan dokumentumot, amellyel Ajánlattevő 

igazolni tudja, hogy a változásbejegyzési kérelmet a szervezet a Cégbírósághoz beadta, és ezt a 

bíróság igazolja.  

 

2.7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő és a Kbt. 55. 

§ (5) bekezdése szerinti szervezet (vagy személy) (ha kíván igénybe venni), valamennyi 

számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi nem törölt számlájára vonatkozóan 

becsatolta a Felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot. Ha valamely bankszámla már megszűnt, 

de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy 

Ajánlattevői (vagy adott esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet általi) nyilatkozat. 

Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely bankszámla, Ajánlattevő 

(vagy adott esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet általi) külön nyilatkozatban 

sorolja fel, ezen bankszámláit. 

 

2.8. Amennyiben Ajánlattevő (vagy adott esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet) nem 

tud a Felhívásnak megfelelő nyilatkozatot csatolni a letéti, technikai-átvezetési, deviza, 

lakástakarék-pénztári (takarékossági) és egyéb speciális számlák tekintetében, úgy külön 

nyilatkozni kell a számlaszámok megjelölésével, hogy az adott számlaszámok ebbe a körbe 

tartoznak, vagy ezen számlák tekintetében csatolja a bank nyilatkozatát (a számlaszám és a 

típus megadásával), miszerint ezen számlák specifikuma miatt nem lehet az adott 

bankinformációt kiadni. 
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2.9. Jelen Dokumentáció II. fejezetében található nyilatkozatmintákat az Ajánlatkérő az ajánlat 

elkészítésének könnyítése céljából bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére. A 

formanyomtatványok tekintetében a lábjegyzet és a magyarázatként feltüntetett szürke döntött 

betűs rész elhagyható. 

 

3. AJÁNLAT NYELVE  

3.1. Ajánlattevő által kidolgozott ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, 

továbbá minden, az Ajánlatkérő és Ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott 

levelezés, illetve dokumentum nyelve egységesen a magyar. Az ajánlat csak egységes nyelven 

nyújtható be, tehát csak magyarul. 

 

3.2. Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat. 

Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő nyelvű 

dokumentumhoz magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a 

nyilatkozat vagy okirat után. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján azon ajánlattevőknek, akik 

idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be az ajánlatuk részeként, az adott dokumentum nem 

hiteles fordítása is elfogadható, melynek helyességéért ajánlattevő felel. 

4. ÁTVÁLTÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

4.1. Az ajánlatok elkészítése során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő 

átszámításánál az Ajánlattevőnek az Ajánlati Felhívás feladásának napján érvényes Magyar 

Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely 

devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az Ajánlattevő saját központi 

bankja által az Ajánlati Felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró 

ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok 

tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a 

teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén az ajánlatevőnek 

közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat (Ajánlattételi 

Felhívás III.2.2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében az árfolyamszámítás 

az adott év utolsó napján érvényes árfolyam. 

5. AJÁNLAT TARTALOMJEGYZÉKE 

5.1. Az ajánlat tartalomjegyzékének mintáját, iratjegyzékét (az ajánlat részeként benyújtandó 

igazolások és nyilatkozatok jegyzéke), amelyben felsorolt minden iratot, tartalmaznia kell az 

ajánlatnak, a Dokumentáció I. kötet M0 formanyomtatványa tartalmazza.  

 

5.2. Közös ajánlattétel esetén vagy amennyiben a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezetet kíván 

Ajánlattevő igénybe venni, úgy a tartalomjegyzék sorainak megfelelően csatolják az 

igazolásokat és nyilatkozatokat.  

6. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE A KBT. 49. § (6) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

6.1. Ajánlatot csak azok az Ajánlattevők nyújthatnak be, akik (ajánlattevő vagy alvállalkozó) 

megkapták a Dokumentációt. Közös Ajánlattevő esetén elegendő csak az egyik cégnek (vagy 

alvállalkozójának) megkapnia a Dokumentációt, amely lehetőség szerint a megnevezett 

kapcsolattartó cég, illetve a közös ajánlattétel vezetője legyen. 
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7. AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 

 

7.1. Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban kell benyújtania az ajánlatot, és 

világosan fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy "eredeti példány" vagy "másolati 

példány". A példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó. 

 

7.2. Amennyiben az ajánlat egyes példányai közötti formai vagy tartalmi eltérés van, az Ajánlatkérő 

az eredeti példányt tekinti hitelesnek, az ajánlat ez alapján kerül értékelésre. Az ajánlat eredeti 

példányát beszkenelve 1 pld. CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani (melyen belül 

lehetőség szerint a költségvetést pdf és xls, formátumban szíveskedjenek benyújtani). 

 

7.3. Az ajánlat eredeti, és másolati példányait géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell 

írni, és alá kell írnia az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy olyan 

személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy Ajánlattevő nevében eljárjanak.  

 

7.4. Az ajánlatokat megbonthatatlanul (nem bonthatóan), minden oldalát (szöveget vagy számokat 

vagy képet tartalmazó oldalakat) folyamatosan sorszámozva kell benyújtani. Folyamatosan, 1-

től kezdődően pozitív egész számokkal, egyesével növekvő sorrendben haladva (1,2,3,...) kell 

sorszámozni. Ajánlattevő a számformátum esetében az egész számok előtt nullát alkalmazhat 

(azaz elfogadott a 001, 002… sorszámozás is, ahol a nulla darabszáma nem kötött). 

 

7.5. A „nem bontható” kötésen az Ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, 

hogy a benyújtott dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek, 

vagy pótoljanak. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 

ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 

legalább egy része a matricán legyen. 

 

7.6. 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. 

 

8. AJÁNLAT LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE 

8.1. Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti, és másolati példányát egy darab borítékban, vagy 

csomagolásban kell benyújtani. A csomagolásra kérjük ráírni:”Szent Lázár Megyei Kórház 

közbeszerzési ajánlat ” 

 

8.2. A borítékot, csomagot a Dokumentációban (II. Nyilatkozatminták / Csomagolás címzése) 

megadott minta szerint kell felcímkézni. 

 

8.3. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor 

az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért, 

vagy idő előtti felbontásáért. 

9. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 

9.1. Jelen eljárásban az ajánlattételnek nem feltétele az ajánlati biztosíték nyújtása. 
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10. AJÁNLAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE 

10.1. Ajánlattevőnek ajánlatát az alábbi címre és határidőre közvetlenül, vagy postai úton esetleg 

futárral kell benyújtania: 

 

Quadrát Kft 

3100 Salgótarján, Mártírok út 4. I. emeleti tárgyaló 

 

Ajánlat benyújtásának határideje, illetve a bontás ideje: 2012 szeptember 12. 10.00 óra  
 

10.2. Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 8.00-14.00 között lehet leadni 

előzetes egyeztetéssel. Az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00-10.00 között lehet az 

ajánlatokat leadni. 

 

10.3. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja a 

Kbt. 41. § (2) bekezdése alapján, és az eredetileg meghatározott határidő lejárta előtt, melyről 

közvetlenül értesíti az ajánlattevőket.  

 

10.4. Ajánlatkérő az általa meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott ajánlatokat, a 

Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

D. AJÁNLATOK BONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 

1. AJÁNLATOK BONTÁSA (KBT. 62. §) 

1.1. Ajánlatkérő az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának 

időpontjában megkezdi. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes 

ajánlat felbontásra nem kerül. 

 

1.2. Ajánlatkérő a végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt 

közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

 

1.3. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Felhívásban pontosan megadott időpontban és helyszínen, az 

Ajánlatkérő képviselői, az Ajánlattevők megjelent képviselői, valamint az általuk meghívott 

személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek 

jelenlétében bontja fel. Az Ajánlattevők jelenlévő képviselőinek jelenléti ívet kell aláírniuk 

jelenlétük igazolása céljából. 

 

1.4. Ajánlatkérő az  ajánlatok bontásakor ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 

lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont 

(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 

 

1.5. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a 

bontástól számított 5 napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek. 

2. AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

2.1. Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az egyes ajánlatok megfelelnek-e a Felhívásban, a 

Dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

2.2. Ajánlatkérő a Felhívásban előírtaknak megfelelően ítéli meg az Ajánlattevő szerződés 

teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. 
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3. AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉSE (KBT. 67. §) 

3.1. Ajánlatkérő az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 

lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 

igazolások tartalmának tisztázása érdekében az Ajánlattevőktől felvilágosítást kér. 

 

3.2. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az Ajánlatkérő a többi 

Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül az Ajánlattevők részére megküldi, 

megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 

 

3.3. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is 

lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az Ajánlattételi felhívás, a 

Dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új 

gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. A hiánypótlás során a Kbt. 26. § nem megfelelő 

alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös 

ajánlattevőnek minősíthető. 

 

3.4. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására – a 

3.2. pont szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az 

Ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az Ajánlatkérő nem hívta fel 

hiánypótlásra. 

 

3.5. 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. 

 

3.6. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 

a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 

b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire 

adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 

 

3.7. A 3.6. pont b) pontjától eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az 

ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek 

változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti 

verseny eredményét és az értékeléskor (Kbt. 63. § (4) bekezdése) kialakuló sorrendet nem 

befolyásolja. 

 

3.8. Ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a 

3.3. és 3.6. pontokban foglaltaknak megfelel. A 3.3. és 3.6. pontok rendelkezéseinek 

megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt 

határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe 

venni az elbírálás során. 

4. AZ AJÁNLATOKBAN ELŐFORDULÓ SZÁMÍTÁSI HIBA JAVÍTÁSA ÉS AZ IRREÁLIS AJÁNLATI ELEM 

 

4.1. Ha az Ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére 

kiható számítási hibát észlel, annak javítását az Ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés 

tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az 

összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A 
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számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, 

haladéktalanul tájékoztatja Ajánlatkérő. 

 

4.2. Az ajánlatkérő 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 árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra 

vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. 

 

4.3. Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az Ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a 

közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően 

a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra lesz figyelemmel. 

Köteles az Ajánlatkérő a 4.2. pontot alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt – a 

4.2. pont szerinti - ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér az Ajánlatkérő 

rendelkezésére álló - az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az 

adott elemre eső - anyagi fedezet összegétől. 

 

4.4. Az aránytalanul alacsony ár tekintetében Ajánlatkérő egyebekben a Kbt. 69. §-a szerint jár el. 

 

5. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

5.1. Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül bírálja el a Kbt. 65. §-a alapján, 

az elbírálást olyan időtartam alatt végzi el, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről 

való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 

 

5.2. Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 

felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további 

fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati 

kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az 

Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az 

Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát 

nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további 

részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 

 

5.3. Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlati Dokumentációban meghatározott 

érvényességi és alkalmassági feltételeknek megfelelő ajánlatokat a megadott értékelési 

szempont alapján bírálja el. 

 

5.4. Az Ajánlattevő kockázata, ha a kért információkat nem, vagy nem teljes körűen adja meg és 

ezért az Ajánlatkérő által megfogalmazott elvárásokra nem kap választ. 

 

6. AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELENSÉGE (KBT. 74-75. §) 

6.1. Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan 

Ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 

 

6.2. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor, illetőleg azt követően megállapítja, hogy mely 

ajánlatok érvénytelenek. Érvénytelen az ajánlat, ha 

 

 azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 
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 az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt 

vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (Kbt. 24. §); 

 az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetet az eljárásból kizárták; 

 az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek; 

 egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által 

előírt formai követelményeit; 

 aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (Kbt. 69. §); 

 lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan 

kötelezettségvállalást tartalmaz (Kbt. 70. §); 

 

6.3. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 

 

 a kizáró okok (Kbt. 56-57. §) hatálya alá tartozik; 

 részéről a kizáró ok (Kbt. 56-57. §) az eljárás során következett be. 

 

6.4. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az 

ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, 

ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint 

ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 

három munkanapon belül. 

 

6.5. Ajánlatkérő semmiféle információt nem ad az ajánlatok felbontása után, az ajánlatok 

vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására nézve, sem az Ajánlattevőknek, 

sem pedig más olyan személynek, aki hivatalosan nem vesz részt az eljárásban, kivételt 

képeznek a Kbt. 80. § (4) bekezdésében és a Kbt. 81. §-ában foglaltak. 

 

6.6. Az ajánlatok tartalma sem részben, sem egészben nem használható fel az Ajánlattevő 

kiválasztását célzó eljáráson kívül másra. 

 

6.7. Ajánlattevő minden olyan magatartása, amellyel befolyásolni igyekszik az Ajánlatkérőt az 

ajánlatok vizsgálata, tisztázása, értékelése során, a közbeszerzési eljárás eredménytelenné 

nyilvánítását eredményezheti. 
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E. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER 

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1.1. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megfogalmazottak 

az építési beruházás alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. Az Ajánlattevők jogosultak 

olyan, az eljárás tárgyával összefüggő túlvállalásokat tenni, amelyek előnyösek az 

Ajánlatkérőnek, ugyanakkor az ilyen túlvállalásokat Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor 

nem veszi figyelembe, vagyis a túlvállalások megajánlása semmilyen szempontból nem 

eredményezi az Ajánlattevő ajánlatának előnyösebb értékelését. 

 

1.2. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy csak olyan túlvállalásokat tartalmazó 

ajánlat fogadható el érvényesnek, melyben megajánlott túlvállalások megvalósulása nem 

tartalmaz olyan részeket, amelyek akadályoznák a beruházást és az elvégzett feladatok 

lezárását. Csak olyan mértékben és módon lehet túlvállalásokat és megajánlásokat tenni, 

melyek nem ellentétesek a jogszabályokkal valamint a kiírás feltételeivel. 

 

1.3. Az Ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az 

Ajánlatkérőt a pénz jogszabályok szerinti felhasználásában. A fentiekben írtak ellenére tett 

megajánlás esetén az ajánlatot az Ajánlatkérő érvényteleníti, tekintve, hogy a részleges 

érvénytelenség a Kbt. alapján nem kezelhető. 

 

1.4. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy túlvállalásaik ellenértékének is 

szerepelnie kell a vállalási díjban, továbbá arra, hogy az Ajánlattevő által megtett túlvállalások 

is részletes szerződéses feltételekké válnak, azaz a szerződés részét fogják képezni. 

 

1.5. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy nem lehet opciós, többváltozatú 

ajánlatot tenni, az Ajánlatkérő minden megajánlást az ajánlat részeként értékel és nem áll 

módjában egyes ajánlati elemeket elfogadni, másokat elvetni; az ajánlatokat csak, mint 

egységes egészet tudja kezelni, értékelni és elfogadni. Ezért az Ajánlatkérő az ilyen megajánlás 

esetén az egész ajánlatot érvényteleníti és az eljárás további menetéből kizárja. 

 

1.6. Nem fogad el olyan ajánlatot az Ajánlatkérő, amelyik valamilyen ingyenes szolgáltatás vagy 

ajándék megajánlását tartalmazza. Szerződéskötés esetén az Ajánlattevő ajánlatában található 

minden megajánlás a szerződés részéve válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelyik 

megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályba vagy a kiírás feltételeibe ütközik. 

 

1.7. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés 

mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. 

 

1.8. Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a 

befejezési határidőre prognosztizált, rögzített vállalkozási díjként kell megadnia, forintban. 

2. ÉRTÉKELÉSI  SZEMPONT- 

Kbt. 71. § (2) bek. b) pontja szerint összességében legkedvezőbb ajánlat: 

Rész-szempontonként: 0-100 pont  

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 

módszer (módszerek) ismertetése,  

A legjobb tartalmi elem 100 pontot kap.  
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Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális 

pontszámot, a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában 

történik. 

Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer 

szerint, majd a pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  

 

Rész-szempont súlyszám A maximális pontot kapó 

ajánlat 

Nettó ajánlati ár (Ft) 10 Legalacsonyabb nettó 

ajánlati ár kapja a maximális 

pontszámot-figyelemmel a 

kirívóan alacsony árra 

jótállási idő (hó) 5 Legmagasabb jótállási 

kötelezettség időtartama  

min 24 hónap max 60 hónap 

(Hiba bejelentési időszak)  

 

 

Az ajánlati árnál a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb,(figyelemmel az esetlegesen kirívó 

ajánlati árra) az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 

ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.: 

 

P= 
Alegjobb (Pmax- 

Pmin ) 
+ Pmin 

Avizsgált 
 

A jótállási időnél, a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a 

legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felsőponthatár) adja, a többi ajánlat 

tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki 

a pontszámokat. 
 

P= 
Avizsgált (Pmax- 

Pmin ) 
+ Pmin 

Alegjobb 

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 eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
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3. EGYÖSSZEGŰ NETTÓ AJÁNLATI ÁR (NETTÓ FT) 

3.1. A nettó ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció feladatleírásának ismerete mellett 

az alábbi pontokat is figyelembe kell venni. 

 

3.2. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 

formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 

3.3. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 

függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Minden 

áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett egyértelmű formában szerepeljen az ÁFA, 

valamint a bruttó ár. 

 

3.4. A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő 

megrendelői kockázatot és vállalkozói hasznot is. 

 

3.5. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés 

valutaneme is csak ez lehet. 

 

3.6. A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 

eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 

szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat. 

 

3.7. Az Ajánlattevők nem tehetnek olyan ajánlatot, amely a nettó szerződéses ár elszámolható 

részének 5 %-nál magasabb összegű előlegfizetési igényt tartalmaz. 

 

3.8. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 

elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.  

 

3.9. A megajánlatott ellenszolgáltatásnak megfelelően, annak alátámasztásaként Ajánlattevő 

csatolja be ajánlatába a kitöltött tételes költségvetést. A költségvetés valamennyi sorát ki kell 

tölteni, minden egyes sor összesen értéke kizárólag nullánál magasabb értékű szám lehet.  

 

3.10. Az ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát a dokumentáció részét képező 

árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával határozza meg. Az ajánlattevőnek a 

beárazott költségvetést elektronikus úton is be kell nyújtania, úgy hogy a CD-re írt ajánlata 

mellett a beárazott költségvetés pdf és szerkeszthető (microsoft excel) formátumban is 

szerepeljen. 

 

3.11. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 

lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Ajánlattevő az 

ajánlatát úgy nyújtsa be és vállalását úgy adja meg, hogy az ajánlati felhívásban és 

dokumentációban, valamint azok mellékleteiben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri 

el és azoknak maradéktalanul eleget tesz. 

 

3.12. A közműegyeztetések és szakfelügyeletek megkérése és lefolytatása a nyertes kivitelező 

feladatát képezi. 
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3.13. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogyha a nettó ajánlati ár a felolvasólapon és az ajánlat 

egyéb helyein – a Kbt. 68. § - a számítási hiba esete kivételével – eltér egymástól, akkor az 

ajánlat többváltozatúnak minősül, amely az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! 

 

3.14. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 

lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Jelen közbeszerzési 

eljárás eredményeképpen megkötött szerződés átalányáras szerződés lesz. 

 

3.15. Vállalkozó a számla benyújtására a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés és a Kbt. 130. §  

(3) bekezdése szerint jogosult. 

Az egyes számlákon nyertes Ajánlattevő egyértelműen köteles elkülöníteni egymástól a 

támogatott, (adott esetben) valamint a nem támogatott műszaki tartalom ellenértékét. A 

támogatásból nem elszámolható tételeket Ajánlatkérő teljeskörűen saját forrásból finanszírozza. 

 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).  

A kifizetés tekintetében az alábbi jogszabályi rendelkezéseket is figyelembe kell venni: 

- A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelete az építési beruházások közbeszerzésének 

részletes szabályairól 8. pontjában foglaltak; 

- Az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §. 

 

3.16. A nettó Ajánlati Árat úgy kell tekinteni, hogy az, a Dokumentációban meghatározott Munkák 

elvégzéséért jár a Vállalkozónak, és nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses 

kötelezettségek végrehajtása során, kivéve azon eseteket, amikor a Mérnök pótmunkát, 

kiegészítő beruházást rendel el a Megrendelő előzetes – Kbt.-re figyelemmel hozott – 

hozzájárulásával és a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával. 

 

3.17. A nettó Ajánlati árnak tartalmaznia kell, ahogyan az a szerződéses dokumentumokban elő van 

írva, a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és fenntartásának mindent figyelembe vevő 

teljes költségét. A Vállalkozó elfogadja, hogy a megadott összegek a teljes munkára 

vonatkoznak. 

 

3.18. A nettó Ajánlati ár bontásához újabb tevékenységi sorok hozzáadása nem megengedett.  

 

3.19. A Szerződés egészére vonatkozó minden költséget, jutalékot és egyéb díjat a részletezésben 

szereplő valamennyi összegre szét kell osztani, míg az egyes szerződéses részekre vonatkozó 

költséget, jutalékot és egyéb díjat csak az adott részhez tartozó tételekre kell szétosztani. 

 

3.20. A nettó Ajánlati ár bontása a szerződéskötést követően a Mérnök számára tájékozódási 

segédletet jelent a százalékos előrehaladás mértékének reális becslését illetően, továbbá az 

ajánlati ár alátámasztásául szolgál. 

 

3.21. Az ajánlatkérési dokumentáció árazatlan költségvetése a teljes Szerződésre vonatkozóan 

bemutatja az elvégzendő munkák főbb, jellemző becsült mennyiségeit. Az itt felsorolt 

munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka 

nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák 

mennyiségi kimutatásának, tekintettel arra, hogy átalányáras szerződést kötnek. 

 

3.22. Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének 

meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig 

a későbbiekben a kivitelezés alatt, az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó semmilyen 

formában nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy 

tévedésre. 
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3.23. Az ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát a dokumentáció részét képező tételes 

árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával határozza meg. 

 

4. AJÁNLATKÉRŐ JOGA AZ AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATBAN 

4.1. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy elfogadja, vagy elutasítsa bármelyik ajánlatot, ha 

ennek a Kbt.-ben meghatározott feltételei fennállnak. 

 

F. ELJÁRÁS LEZÁRÁSA 

1. TÁJÉKOZTATÓ AZ AJÁNLATKÉRŐ DÖNTÉSÉRŐL 

1.1. Az Ajánlatkérő írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről az 

erről szóló döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

 

1.2. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 

minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok 

elbírálásának befejezésekor az 1.1. pont szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden 

ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével 

teljesíti. 

 

2. SZERZŐDÉSKÖTÉS 

2.1. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése 

esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 

megjelölte. 

 

2.2. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 

megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti esetben - a 

második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal 

meghosszabbodik. 

 

2.3. Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti időtartama alatt 

köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik. Nem köthető meg azonban a 

szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve, 

ha az eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be. 

 

 

A jelen Ajánlati Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) vonatkozó végrehatási rendeletek  rendelkezései az irányadók.  
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G. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

1. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

1.1. Ajánlatkérő az alábbiakban rögzíti azon központi szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és 

címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat az adózásra, a 

környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 

kötelezettségekről Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a teljesítés helyén illetékes szervezetre 

is, melyekkel kapcsolatos tájékoztatást a központi szervezetektől kérjenek. 

A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében 

NNóóggrráádd    MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall  NNééppeeggéésszzssééggüüggyyii  SSzzaakkiiggaazzggaattáássii  SSzzeerrvvee  

33110000  SSaallggóóttaarrjjáánn  RRáákkóócczzii  úútt  3366  tel:06-32-511-911    titkarsag.emregio@emr.antsz.hu 

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF ) 

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 

Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639. 

Tel.: +36-1- 346-9400   Fax: +36-1- 346-9415 Honlap: www.ommf.hu 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 25. 

Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 477 

Tel.: +36-1-473-0503         Fax: +36-1-332-8155 Honlap: www.mbfh.hu 

Adózás tekintetében:  NAV. Nemzeti Adó és Vámhivatal 

Székhely: 3100 Salgótarján Kassai sor 10 

Tel.: +36- 32-522-700  Fax: +36-32-310-580 Honlap: www.apeh.hu 

 

Pénzügyi kérdésekben: Nemzetgazdasági Minisztérium 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. 

Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-374-2559, 06-1-374-2560 

Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

 

Környezetvédelem tekintetében:  Vidékfejlesztési Minisztérium 

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Telefon: 06-1-795-2000  Telefax: 06-1-795-0200 

Kérdéseivel kérjük forduljon a minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Osztályához: 

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.  

Zöld szám: 06-80-40-11-11 (ingyenesen hívható zöld szám)E-mail: info@vm.gov.hu 

 

tel:06-32-511-911
http://www.ommf.hu/
http://www.mbfh.hu/
http://www.apeh.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
mailto:info@vm.gov.hu
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II. FEJEZET 

NYILATKOZATMINTÁK 
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M0. TARTALOMJEGYZÉK 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék (oldalszámozással)  

1. RÉSZ -IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK  

Felolvasólap (M1 formanyomtatvány)  

Ajánlati és teljességi nyilatkozat (M2 formanyomtatvány)  

Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben)  

Kizáró okok igazolása  

Nyilatkozat a kizáró okokról (M3 formanyomtatvány)  

Nyilatkozat a kizáró okokról (M4 formanyomtatvány, adott esetben)  

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása  

Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok  

Nyilatkozatok a pénzügyi intézményi számlák tekintetében a 

dokumentáció (M5 formanyomtatvány) 

 

A kapacitásait Ajánlattevő 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 releváns 

 

Ha Ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más 

szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés 

teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 

nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 

alvállalkozóként megjelölésre került. - amennyiben releváns 

 

Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása  

Nyilatkozat a Kr. 15. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében (M6 

formanyomtatvány) 

 

Kr.16. § (5) bekezdése szerinti igazolások csatolása  

Nyilatkozat a Kr. 15. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében (M7 

formanyomtatvány) 

 

Képzettséget ismertető szakmai önéletrajz (M9 formanyomtatvány), 

valamint a szakemberek végzettségét és hatósági nyilvántartásba 

vételüket igazoló dokumentumai- felelős műszaki vezetői jogosultság 

igazolása 

 

A kapacitásait Ajánlattevő 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. 

 

Ha Ajánlattevő az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, 

szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az 

ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés 

során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához 

felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 

tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során 

 

Tételes beárazott költségvetés  

2. RÉSZ –Egyéb dokumentumok  
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Cégmásolat vagy adott esetben vállalkozói igazolvány  

Változás bejegyzési kérelem (adott esetben)  

Aláírási címpéldány vagy aláírási minta  

Meghatalmazás (adott esetben)  

Egyéb, az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok  

3. RÉSZ – Üzleti titoknak minősített dokumentumok  

4.rész- CD melléklet  
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M1. FELOLVASÓLAP 
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M1.FORMANYOMTATVÁNY 

FELOLVASÓLAP
1
 

 

Tárgy: Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 jelű „Észak-magyarországi régió 

onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás 

- Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan. 

 

1. Ajánlattevő  megnevezése: 

székhelye: 

telefon: 

telefax: 

e-mail: 

 

2. Kapcsolattartó  neve:  

Címe: 

telefon: 

telefax: 

email: 

 

Az ajánlattevő által ajánlott nettó ajánlati ár  
…………… Ft,  

azaz …………… forint  

27% ÁFA 
…………… Ft,  

azaz …………… forint 

Az ajánlattevő által ajánlott bruttó ajánlati 

ár 

…………… Ft,  

azaz …………… forint 

Jótállási idő (hó) ……….hó 

 

 

 

Kelt: 

……………………………... 

cégszerű aláírás 

                                                      
1  Közös ajánlattétel esetén minden tag cégjegyzésre jogosult képviselője vagy a meghatalmazottja által aláírt egy darab 

nyilatkozatot kell benyújtani. 
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M2. AJÁNLATI ÉS TELJESSÉGI NYILATKOZAT 
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M2.FORMANYOMTATVÁNY 

AJÁNLATI ÉS TELJESSÉGI NYILATKOZAT
2
 

 

Tárgy: Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 jelű „Észak-magyarországi régió 

onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás 

- Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan. 
 

 Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló Ajánlattevő  

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe 

Közös Ajánlattevők 

neve: 
 

Vezető  

Tag 1*  

Tag 2*  

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának 

megfelelően, szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a 

táblázatnak a szempontjából. 

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY
3
  

 

Név  

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

 

 Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozót kívánunk igénybe venni: 

[Ajánlattevő tölti ki!] 

 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a 

szerződést fog kötni (Kbt. 40.§ (1) a) 

A teljesítés aránya (%) 

  

  

 

                                                      
2  Közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők külön-külön nyilatkozzák le az 1-9 pontban rögzített releváns 

nyilatkozatokat és egy, valamennyi közös Ajánlattevő által cégszerűen aláírt ajánlattételi nyilatkozatot csatoljanak a Közös 
Ajánlattevők, mely valamennyi Közös ajánlattevőre vonatkozóan tartalmazza a releváns nyilatkozatokat. 

3  A kapcsolattartóként feltűntetett személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös 

Ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó 
személynél megjelölt faxszámra vagy email címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának 
pillanatában Ajánlattevők részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 
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 Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy az előző pontban meghatározott 

részek tekintetében az alábbi  közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni - feltüntetve az alvállalkozók mellett a 

közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek  teljesítésében a megjelölt alvállalkozók 

közre fognak működni: 

 

Alvállalkozó 

megnevezése 

A közbeszerzés azon része, amellyel 

összefüggésben a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó 

mértékben szerződést fog kötni (Kbt. 

40.§ (1) b) 

A teljesítés aránya (%) 

   

   

 

 Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek az 

alábbi szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felelünk meg - megadva az ajánlattételi 

felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása 

érdekében az adott szervezet erőforrásaira (is) támaszkodunk: 

 

[Ajánlattevő tölti ki!] 

alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet ajánlattételi felhívás alkalmassági 

követelménye, melynek igazolásában 

részt vesz a szervezet. 

  

  

 

 

 Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a tárgyi 

közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott Felhívásban és az Dokumentációban rögzített 

feltételeket és az Ajánlati Dokumentáció szerves részét képező, a Kbt. 45.§ (1)-(3) bekezdés 

szerinti kiegészítő tájékoztatás(oka)t felülvizsgáltuk és teljes egészében elfogadjuk, melyek 

kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajánlatot teszünk a Felhívásban, a Dokumentációban és a Kbt. 

45.§ (1)-(3) bekezdés kiegészítő tájékoztatás(ok)ban meghatározott munkáknak az 

Dokumentációban meghatározott szerződéses és egyéb feltételeknek megfelelő módon történő 

teljesítésre. 

 

 Nyilatkozunk továbbá, hogy a Felhívás és Dokumentáció feltételeit megismertük és elfogadjuk 

Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy a szerződést a Felolvasólapon vállalt illetve a 

tárgyaláson rögzített ellenszolgáltatásért teljesítjük.  
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 Nyilatkozunk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény szerint  

 mikrovállakozásnak
4
 

 kisvállalkozásnak 

 középvállalkozásnak 

minősülünk. 

 nem tartozunk ezen törvény hatálya alá. 

 

 Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük a 

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos 

kötelezettségeket. 

 

 Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén a 306/2011 (XII.23) Kormányrendelet 6. pontjában 

foglaltak alapján min. 10 millió Ft károkozásra vonatkozó felelősségbiztosítást kötünk, vagy a 

meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük. 

 

 Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a Dokumentációt, és az abban 

foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten 

nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül. 

 

 Az alábbiakban jelöljük meg azokat a Kbt.36.§ (5) bekezdése szerinti nyilvántartásokat, amelyek 

alapján az alkalmasság igazolható, de nem találhatóak meg a Közbeszerzési Hatóság által kiadott 

útmutatóban: 

……………………. 

…………………….* (amennyiben nincs ilyen kihúzandó) 

 

 

 

 

Kelt: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                      
4  A megfelelő rész aláhúzandó.  
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M3. NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 

(Ajánlattevő tölti ki!) 
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M3.FORMANYOMTATVÁNY 

NYILATKOZAT 

 

Tárgy: Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 jelű „Észak-magyarországi régió 

onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás 

- Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan. 

 

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (KBT.) 56. § (1) BEKEZDÉSE ÉS 57. § (1) 

BEKEZDÉS ÉS AZ 56. § (2) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN
5
 

 

Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 

 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet, 

Ajánlattevő, aki: 

 

Kbt. 56. § (1) bekezdés: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 

szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 

hasonló helyzetben van;  

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 

bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 

akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 

évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 

az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon 

jogerősen korlátozta;  

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;  

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének 

- a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem 

tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;  

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és 

ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen 

megállapított időtartam végéig;  

g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 

munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

 

ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben 

két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 

határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 

mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy  

 

gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére 

vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre 

emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a 

központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok 

                                                      
5  A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-13.§ -ban foglaltaknak megfelelően kérjük 

becsatolni. 
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beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést 

követett el;  

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 

történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 

kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 

bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 

bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült;  

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 

kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született 

jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 

10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, 

annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;  

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, 

vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;  

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel 

Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy  

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 

országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után 

kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi 

forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha 

Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a 

fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,  

kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 

szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.  

 

Kbt. 56. § (2) bekezdés: 

 

(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) 

pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 

társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

 

Kbt. 57.§ (1) bekezdés: 

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági 

ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;  

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem 

régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti 

határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és 

bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen 

jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és 

egyúttal bírságot szabott ki;  

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt 

jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;  

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;  

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt 

szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;  

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön 

jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba 

ütköző cselekedetet követett el.  
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 A Kbt 56.§ (1) bekezdés e) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű 

gazdasági szereplő tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartott 

adófizetési kötelezettséget kell érteni.  

 A Kbt 56.§ (1) bekezdés h) pontjában említett bűnszervezetben részvétel, vesztegetés, 

vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek 

megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményhez hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió 

más tagállamában letelepedett ajánlattevő esetében a 98/733/IB tanácsi együttes fellépés 2. 

cikkének (1) bekezdésében meghatározott bűnszervezetben való részvételt, az 1997. május 26-i 

tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott korrupciót, a 98/742/IB tanácsi együttes fellépés 3. 

cikkének (1) bekezdésében meghatározott korrupciót, az Európai Közösségek pénzügyi 

érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalást, valamint a pénzügyi 

rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 

91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosást kell érteni.  

 A Kbt 56.§ (1) bekezdés g) pontjának alkalmazását nem érinti, ha a gazdasági szereplő a jogerős 

közigazgatási határozatban vagy jogerős bírósági határozattal elbírált közigazgatási 

határozatban foglalt kötelezettségét az előírt határidőben vagy határnapon teljesíti. 

 

Nyilatkozunk a Kbt. 58. § (3) bekezdésének megfelelően, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe 

a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltak szerint nyilatkozunk továbbá, hogy az 

Részvételre Jelentkező olyan társaságnak minősül, melyet : (* megfelelő szövegrész aláhúzandó illetve 

értelemszerűen kitöltendő) 

 

- a szabályozott tőzsdén jegyeznek 

vagy  

- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ezért bejelentjük, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása  

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. törvény ( a továbbiakban: pénzmosásról 

szóló törvény) 3. § r.) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az 

alábbiak szerint:  

……………………………………………..(név) ………………………………………..lakóhely 

 

vagy  

  

- a társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r.) pontja szerint tényleges tulajdonosa nincsen.* 

 

 

 

Kelt: 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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M4. NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 

(A Kbt. 40. § (1) bekezdése bekezdés szerinti szervezet tölti ki!) 

(A Kbt. 55. § (5) bekezdése bekezdés szerinti szervezet tölti ki!) 
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M4.FORMANYOMTATVÁNY 

NYILATKOZAT 

 

Tárgy: Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 jelű „Észak-magyarországi régió 

onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás 

- Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan. 

 

 

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (KBT.) 56. § (1) BEKEZDÉSE ÉS 57. § (1) 

BEKEZDÉS ÉS AZ 56. § (2) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN
6
 

 

 

 

Alulírott …………………….., mint a …………………(Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 

alvállalkozó/ Kbt. 40. § (b) és Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti szervezet megnevezése, székhely) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, azaz az alábbiak: 

 

Kbt. 56. § (1) bekezdés: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 

szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 

hasonló helyzetben van;  

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 

bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 

akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 

évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 

az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon 

jogerősen korlátozta;  

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;  

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének 

- a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem 

tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;  

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és 

ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen 

megállapított időtartam végéig;  

g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 

munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

 

ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával  

összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata 

esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény 

szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy  

 

gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére 

vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre 

                                                      
6  A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-13.§ -ban foglaltaknak megfelelően kérjük 

becsatolni. 
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emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a 

központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést 

követett el;  

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 

történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 

kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 

bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 

bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült;  

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 

kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született 

jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 

10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, 

annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;  

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, 

vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;  

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel 

Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy  

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 

országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után 

kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi 

forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha 

Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a 

fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,  

kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 

szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.  

 

Kbt. 56. § (2) bekezdés: 

 

(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) 

pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 

társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

 

Kbt. 57.§ (1) bekezdés: 

 

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági 

ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;  

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem 

régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti 

határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és 

bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen 

jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és 

egyúttal bírságot szabott ki;  

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt 

jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;  

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;  

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt 

szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;  
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f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön 

jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba 

ütköző cselekedetet követett el.  

 A Kbt 56.§ (1) bekezdés e) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű 

gazdasági szereplő tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartott 

adófizetési kötelezettséget kell érteni.  

 A Kbt 56.§ (1) bekezdés h) pontjában említett bűnszervezetben részvétel, vesztegetés, 

vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek 

megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményhez hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió 

más tagállamában letelepedett ajánlattevő esetében a 98/733/IB tanácsi együttes fellépés 2. 

cikkének (1) bekezdésében meghatározott bűnszervezetben való részvételt, az 1997. május 26-i 

tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott korrupciót, a 98/742/IB tanácsi együttes fellépés 3. 

cikkének (1) bekezdésében meghatározott korrupciót, az Európai Közösségek pénzügyi 

érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalást, valamint a pénzügyi 

rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 

91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosást kell érteni.  

 A Kbt 56.§ (1) bekezdés g) pontjának alkalmazását nem érinti, ha a gazdasági szereplő a jogerős 

közigazgatási határozatban vagy jogerős bírósági határozattal elbírált közigazgatási 

határozatban foglalt kötelezettségét az előírt határidőben vagy határnapon teljesíti. 

 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltak szerint nyilatkozunk továbbá, hogy az 

Részvételre Jelentkező olyan társaságnak minősül, melyet : (* megfelelő szövegrész aláhúzandó illetve 

értelemszerűen kitöltendő) 

 

- a szabályozott tőzsdén jegyeznek 

 

vagy  

 

- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ezért bejelentjük, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása  

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. törvény ( a továbbiakban: pénzmosásról 

szóló törvény) 3. § r.) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az 

alábbiak szerint:  

……………………………………………..(név) ………………………………………..lakóhely 

 

vagy  

  

- a társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r.) pontja szerint tényleges tulajdonosa nincsen.* 

 

 

Kelt: 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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M5. P/1 A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet. 14. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó - 

az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától nem régebbi keltezésű, eredeti vagy az 

ajánlattevő által hitelesített másolat és teljességi nyilatkozat 

(Amennyiben letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét.) 
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M5. formanyomtatvány 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

 

Tárgy: Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 jelű „Észak-magyarországi régió 

onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás 

- Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan. 

 

 

SZÁMLAVEZETŐ BANKOK AZONOSÍTÁSÁRA 

 

 

 

 

Alulírott ………………………..………., (képviseli: …………………………………….) ajánlattevő 

illetve 10% feletti alvállalkozó (a megfelelő aláhúzandó) 

 

kötelezettség vállalásra jogosult vezetője kijelentem, hogy társaságunk a cégkivonatban szereplő 

pénzügyi intézményeken kívül más pénzintézetnél nem vezet bankszámlát. 

 

 

 

 

Dátum: 

 

 

 

 

 

 

       …………………………………… 

    cégszerű aláírás 
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M6. A 310/2011. (XII.23.) KORMÁNY RENDELET (TOVÁBBIAKBAN: KR.) 15. § (2) BEKEZDÉS  

A )PONTJA TEKINTETÉBEN 



59 

 

M6.FORMANYOMTATVÁNY 

NYILATKOZAT 

 

Tárgy: Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 jelű „Észak-magyarországi régió 

onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás 

- Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan. 

 

 

A 310/2011. (XII.23.) KORMÁNY RENDELET (TOVÁBBIAKBAN: KR.) 15. § (2) BEKEZDÉS 

TEKINTETÉBEN 

 

 

 

Alulírott …………………….., mint a …………………( Ajánlattevő / ajánlattevő / kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet
7
P, név, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus 

megnevezése)  ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a Felhívásban és a 

dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 

leírás gondos áttekintése után - a Kr. 15.§ (2) bekezdésében a) pontjában foglaltaknak megfelelően 

kijelentem, hogy 

 

a felhívás megküldésének napját megelőző 5 évben befejezett referenciáink az alábbiak voltak: 

 

 A szerződést kötő 

másik fél megnevezése,  

Az elvégzett munka rövid 

leírása/teljesítés ideje 

Az elvégzett munka nettó 

értéke (Ft) 

    

    

    

    

    

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség 

szerint. 

 

Kelt 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

                                                      
7  A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 
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M7.FORMANYOMTATVÁNY 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A 310/2011. (XII.23.) KORMÁNY RENDELET (TOVÁBBIAKBAN: KR.) 15. § (2) BEKEZDÉS (C.)  PONTJA 

TEKINTETÉBEN 

 

Alulírott …………………….., mint a …………………( Ajánlattevő / ajánlattevő / kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet
8
P, név, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus 

megnevezése)  ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az Ajánlattételi Felhívásban és a 

dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 

leírás gondos áttekintése után – a Kr. 15. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően 

kijelentem, hogy 

 

a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 

 

 A felhívásban előírt 

alkalmassági feltétel, 

aminek az adott 

szakember meg kíván 

felelni 

Név 
A szerződés teljesítésekor 

betöltendő munkakör 

 M2/felelős műszaki vezető 

Ép/B 

magasépítés 

 felelős műszaki vezető Ép/B 

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a szakemberek számának megfelelően, szükség 

szerint. 

 

 

Az itt feltüntetett szakemberek képzettségének, szakmai tapasztalatainak és egyéb adatainak részletes 

bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok tartalmazzák. 

 

 

 

 

Kelt:   

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                      
8  A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.9 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
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M9.FORMANYOMTATVÁNY 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

Tárgy: Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 jelű „Észak-magyarországi régió 

onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás 

- Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan. 

 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

A szerződés teljesítése során 

betöltendő munkakör 

 

 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

 

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
9
 

Kamarai 

nyilvántartási szám 

Kamara megnevezése, ahol nyilvántartják, és elérési útvonal 

megadása 

  

  

 

 

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése munkavégzés jogviszonya 

   

   

 

 

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, 

időpontjai 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

                                                      
9  Amennyiben a szakember tekintetében ez követelmény! 
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NYELVISMERET 

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) 

Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás 

    

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás 

    

    

 

 

 

 

EGYÉB 

 

Egyéb képességek:  

Szakértelem: 

 

 

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kijelentem továbbá, hogy nincs olyan tevékenységem, amely 

akadályozna a szerződés szerinti feladatok ellátásában. 

 

 

 

……………………………… 

Saját kezű aláírás 
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2.KÖTET 

Vállalkozási szerződéses feltételek 
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ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

(építőipari kivitelezési tevékenységre) 

amely létrejött egyrészről 

Név: 

székhely: 

számlaszám 

Adószám: 

- a továbbiakban: Megrendelő -, 

 

másrészről 

Név: 

Székhelye: 

Cégjegyzékszám: 

Adószám: 

Bankszámlaszám: 

Képviselő: 

- a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek – 

között az alábbi helyen, napon és feltételek szerint. 

 

I. PREAMBULUM 

 

1. A Megrendelő  építési beruházás beszerzésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(továbbiakban Kbt.) Harmadik rész  122.§ (7) bekezdés a.) pontja szerinti közbeszerzési eljárást 

folytatott le, melynek nyertese a Vállalkozó lett.  

2. Jelen szerződés elválaszthatatlan, 1. számú melléklete az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, 

annak mellékletei, valamint Vállalkozó ajánlata. 

3. Megrendelő a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket az ajánlati 

dokumentáció részeként kezelt kiviteli tervben határozta meg, amely jelen szerződés 

2.sz.mellékletét képezi. 

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

4. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja aTIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 jelű „Észak-

magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez 

kötődő építési beruházás - Onkológiai osztály átalakításának kivitelezését a Szent Lázár Megyei 

Kórházban a kiviteli tervdokumentációban szereplő műszaki tartalommal. A létesítményt 

használatbavételre/üzembehelyezésre alkalmas állapotban kell átadni a Megrendelőnek, melyért a 

Vállalkozó tartozik felelősséggel. 

 

5. A Megrendelő kijelenti, hogy az 1. pontban megjelölt építési beruházás  a Salgótarján megyei Jogú 

Város Jegyzője  által kiadott 25895/2010 hatósági bizonyítvány alapján nem építési engedély 

köteles. A Megrendelő a kivitelezés megkezdéséhez szükséges kivitelezésre alkalmas kiviteli 

tervdokumentációval rendelkezik, amely tervdokumentációkat a jelen szerződés aláírásával 

egyidejűleg a Vállalkozónak átad. A 4 példányban átadott kivitelezési tervdokumentáció a jelen 

szerződés 2. sz. mellékletét képezi. A kiviteli tervek esetleges hibájáért a Megrendelő a 

Vállalkozóval szemben nem tartozik felelősséggel. 

 

6. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 2. sz. melléklet szerinti tervdokumentációt előzetesen megvizsgálta 

és azt kivitelezésre alkalmasnak találta. Kötelezi magát arra, hogy a létesítmény kivitelezését e 

tervdokumentációnak megfelelő műszaki tartalommal a vonatkozó hatályos jogszabályok és 
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hatósági (pl. munkavédelmi, tűzvédelmi, stb.) előírások betartásával I. osztályú minőségben végzi 

el. A Vállalkozó a tervdokumentáció szerinti kivitelezésért tartozik felelősséggel. Ha a műszaki 

tervnek megfelelően elkészített létesítmény utóbb felmerülő tervezési hiba következtében válik 

hibássá, ezért a Vállalkozó csak abban az esetben lesz felelős, ha a terv hibáját gondos 

megvizsgálással felismerhette volna. 

 

 

III. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

 

7. A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület Megrendelő általi átadása:……..  

 

8. A kivitelezés befejezésének időpontja: 2012.november 30. (év, hó, nap 

 

9. A Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben kikötött teljesítési határidő (részhatáridők) előtt is 

teljesíteni, azonban erről 15 nappal korábban köteles a Megrendelőt értesíteni.  

 

 

IV. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

 

10. A szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját ... Ft. + … % ÁFA 

összegben állapítják meg.  

nettó vállalkozói díj 
…………… Ft,  

azaz …………… forint  

27% ÁFA 
…………… Ft,  

azaz …………… forint 

bruttó vállalkozói díj 
…………… Ft,  

azaz …………… forint 

 

A Vállalkozó a Kbt 131.§ (1)-(2) bekezdése valamint az építési beruházások közbeszerzésének 

részletes szabályairól szóló  306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet ( a továbbiakban: Korm. 

rendelet) 12.§ szerint, a teljes nettó ajánlati ár maximum 5 % mértékében előleg kifizetését 

kérheti. Az előlegszámla benyújtására, amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt a 

szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 

napon belül történik. Az előleg (adott esetben) a végszámlából kerül visszavonásra. 

 

A kivitelezési munka finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint hazai 

központi költségvetési előirányzatból 90 %-os intenzitású vissza nem térítendő támogatásból, 

valamint a Megrendelő saját forrásából történik. A saját forrást a Megrendelő közvetlenül a 

vállalkozónak utalja, míg a támogatási rész szállítói finanszírozással kerül kiegyenlítésre. 

A munka elszámolása egyösszegű átalányáron történik. A nyertes ajánlattevő a hiány- és 

hibamentes szerződés teljesítését igazoló, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően 

nyújthatja be a számláját.  

A Műszaki ellenőr által leigazolt, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla 

kiegyenlítése a számla és mellékletei a kézhezvételtől számított 30 napon belül kerül átutalásra.  

 

A teljesítés során a kifizetést az Ajánlatkérő a Kbt. 130.§-a és a 306/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet 14.§ rendelkezései alkalmazásával teljesíti. 
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A szerződés átalánydíjas és ebből kifolyólag fő szabály szerint, a kivitelezés során tapasztalt, a 

műszaki tartalom változása nélküli mennyiségi változások a vállalkozó kockázata illetve 

nyeresége. 

A vállalkozó a számláit  a 2007. évi CXXVII. (ÁFA) törvény 142.§  szerint állítja ki. 

 

11. A Megrendelő (, vagy - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén során - a kifizetésre 

köteles szervezet e § alkalmazásában (a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő fél) a 

következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:  

 

a) a fizetési határidő nem haladhatja meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) 

Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napot. A számla kézhezvételének napja 

nem képezheti a felek között megállapodás tárgyát. 

b)  amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja, a fizetési 

határidő nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő 

teljesítés esetén az átadás-átvételi eljárás befejezésének napját követő 30 napot.  

c) A szerződésben foglalt fizetési határidő az  (14) bekezdés a)-b) pontban megállapított 

határidőket csak akkor haladhatja meg, ha a szerződésben a felek az ellenszolgáltatás halasztott 

teljesítésében állapodtak meg, feltéve hogy a választott szerződéses konstrukció vagy a 

szerződéssel kapcsolatos más egyedi körülmények miatt az tényszerűen indokolt, a fizetési 

határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot.  

d) A felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ebben az 

esetben minden részletre alkalmazni kell az e törvényben a kifizetésekre előírt szabályokat.  

e) Az ajánlatkérő Megrendelő  a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló 

ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt 

követelését számíthatja be, a beszámítás azonban nem sértheti a közvetlen kifizetésre jogosult 

alvállalkozók jogait.   

 Fizetési feltételek: A műszaki ellenőr által leigazolt végszámla benyújtására a hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételt és a Vállalkozó által szolgáltatandó dokumentumok 

hiánytalan benyújtását követően nyújtható be  a Megrendelő részére. A végzett munka ellenértékét 

a Megrendelő igazolt teljesítést követően, számla ( és mellékletei) ellenében átutalással teljesíti a 

Kbt. 130. §-ában és a 306/2011. Korm.rendelet 14. §-ában foglalt szerinti határidőben.  

 

12. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete a 

rendelkezésére áll.  

 

13. Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó az ajánlati árát alulprognosztizálja, az ebből eredő 

többletköltségeket, nem kalkulált kiadásokat, vállalkozót vagy harmadik személyeket érő 

esetleges károkat nem háríthatja át a Megrendelőre, és ez nem mentesíti a teljesítési 

kötelezettség alól.  

 

 

IV. KÖLCSÖNÖS KÖTELEZETTSÉGEK 

 

14. A Megrendelő köteles az 1. pontban megjelölt, saját tulajdonát képező földrészletet, mint 

munkaterületet a közművezetékek csatlakozási pontjaival és a kitűzött alappontokkal (azok 

jegyzékével) együtt ... (év, hó, nap) időpontig munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó 

részére átadni. A munkaterület átadása a felek által felvett jegyzőkönyvvel történik, amelyben a 

felek rögzítik a munkaterület átadáskori állapotát, amely irányadó lesz annak visszaadása során 

is. A munkaterület átadásától kezdve annak őrzése, a területen a vagyonvédelmi, 

munkavédelmi, tűzvédelmi, stb. előírások betartása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége.  
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15. Amennyiben a munkavégzés során felvonulási területként közterület igénybevétele is 

szükségessé válhat, a Vállalkozó vállalja, a közterületfoglalási engedélyt beszerzését és a 

közterületfoglalási díjat is viseli. 

 

16. A Megrendelő a kivitelezés teljes időtartama alatt    - igény szerint - tervezői művezetést 

biztosít. A Vállalkozó a tervezői művezetésre vonatkozó igényét öt munkanappal korábban kell 

hogy jelezze. 

 

17. A Vállalkozó a munka elvégzéséhez jogosult a közbeszerzési ajánlatában megadottak szerint 

alvállalkozókat igénybevenni, ezek munkájáért azonban úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna el.  

 

18. A Megrendelő és/vagy a nevében eljáró műszaki ellenőr a szerződés teljesítése során az építési 

napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)–(3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 

 

a. A Vállalkozóként szerződő fél teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet 

közre, valamint - a következő bekezdés szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan 

alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő 

alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek bejelenteni, ha olyan 

alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a 

bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 

nem áll a Kbt 56. § - valamint, ha a  közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, az 57. § - 

szerinti kizáró okok hatálya alatt.  

 

b. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, 

aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának 

igazolásában, csak a Megrendelő  hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a 

teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem 

látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható 

hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 

alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az 

alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozóként szerződő fél a közbeszerzési 

eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.  

 

c. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott 

alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a 

közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatározó 

körülménynek minősült.  

 

d. Az (a)-(b) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozóként szerződő 

fél vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint 

gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.  

 

e. A teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem vehetnek igénybe saját teljesítésük huszonöt 

százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót. 

 

19. Az építés helyszínén a felek közötti kapcsolattartás a felek képviselői útján történik. 

 

A Megrendelő képviselője: XY műszaki ellenőr (cím, telefon). 

A Vállalkozó képviselője: QZ építésvezető (cím, telefon). 

Felelős műszaki vezetők megnevezése : 
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A felek kijelölt képviselői jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan jognyilatkozat 

megtételére, ami nem igényli a jelen szerződés módosítását. 

 

20. A szerződő felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 

Mindkét felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés teljesítését 

befolyásoló bármely körülményt illetően. Mindkét fél köteles a károk megelőzése és az esetleg 

már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. 

 

21. Ha többlet vagy pótmunka elvégzésének műszaki szükségessége merül fel, a Vállalkozó erről - 

a munkák költségkihatására is kiterjedően - haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni és a 

szerződés módosítását kezdeményezni. A Megrendelő is haladéktalanul köteles közölni a 

Vállalkozóval a jelen szerződés műszaki tartalmát meghaladó esetleges pótmunka igényeit.  

  A pótmunka (a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt  

munkatétel,munkatöbblet) elszámolása a közbeszerzési eljárás  mellékeltét képező költségvetés 

árai alapján lehetséges. Pótmunka csak a Megrendelő és műszaki ellenőr előzetes írásos   

engedélye alapján végezhető. 

 

22. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

és a szakmai szokásoknak megfelelően építési naplót vezetni, amelyet a Megrendelő műszaki 

ellenőre ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az 

építési naplóba való bejegyzéssel történnek. 

 

23. A Megrendelő műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres ellenőrzésére. A 

munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a műszaki ellenőr az építési 

naplóba jegyzi be. A műszaki ellenőr munkáját a Vállalkozó köteles elősegíteni, pl. oly módon, 

hogy előre értesíti őt az utólag kibontás nélkül már nem ellenőrizhető munkák eltakarásának 

várható időpontjáról. 

 

24. A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a 

jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá 

a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges pótmunka elvégzése 

érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet ki a munka 

megszervezésére és nem teheti terhesebbé a vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak az építési 

naplóba bejegyzetten érvényes. 

 

25. A kiviteli tervdokumentációban feltüntetett (termékeket, berendezéseket) a Vállalkozó szerzi 

be. Ha azok a kivitelezés időpontjában - időben történt megrendelés ellenére - nem szerezhetők 

be, a Vállalkozó köteles arról a Megrendelőt - az építési napló útján - haladéktalanul értesíteni. 

A Vállalkozó jogosult azonos használati értékű és azonos áru más anyagok (termékek, 

berendezések) beszerzésére is, alacsonyabb használati értékűeket vagy magasabb árukat 

azonban csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával használhat fel. 

 

26. A Vállalkozó köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási 

szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 15 millió Ft mértékű és 

terjedelmű felelősségbiztosításra. 

 

27. A Vállalkozó …… hónap teljeskörű jótállást vállal. 

 

28. A építés keretében beépítésre kerülő összes anyagnak, szerelvénynek és berendezésnek 

kötelező jelleggel ki kell elégítenie a hazai v. közösségi vonatkozó szabványokban előírt 

követelményeket. A szabvánnyal nem szabályozott, import termékeknek pedig az Építésügyi és 

Minőségellenőrző Intézet alkalmassági bizonylatával kell rendelkezniük 

A Vállalkozó köteles a Műszaki ellenőrnek átadni jóváhagyás céljából a gyártók listáját. 
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A Vállalkozó az anyagok és berendezések listáját azok megrendelése előtt legalább két héttel 

köteles a Műszaki ellenőrnek jóváhagyásra benyújtani, a Műszaki ellenőr pedig köteles a 

benyújtott listára legkésőbb két héten belül reagálni. 

A Vállalkozó a szerelési anyagokat és berendezéseket csak a Műszaki ellenőr jóváhagyását 

követően szállíthatja az építkezés helyszínére. 

Minden anyag és berendezés, amely a Műszaki ellenőr jóváhagyása nélkül kerül beépítésre, 

azonnali hatállyal el kell bontani, többletköltség felszámítása nélkül. 

 

29. A Megrendelő utasítást adhat bármely kivitelezett munka (munkarész) minőségi vizsgálatára, 

az adott vizsgálat költségeit a Vállalkozó viseli.  

 

30. A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 

társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. 

 

31. A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 

megismerhetővé teszi és a következő ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A 

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon - ha  

 

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

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 

amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.  

 

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

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, 

amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.  

 

A fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.  

 

V. ÁTADÁS- ÁTVÉTEL 

 

32. A Vállalkozó az elkészült létesítményt a jelen szerződésben megjelölt teljesítési időben átadás- 

átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás- átvételi eljárás időpontjáról a 

Vállalkozó legalább 15 nappal előbb köteles a Megrendelőt értesíteni, a Megrendelő pedig 

köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. Az átadás- átvétel eljárás 

során a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére a megvalósulási tervet, a beépített 

anyagok (termékek, berendezések) megfelelőségi igazolásait (gépkönyveket, garancialeveleket, 

műszaki tanúsító bizonyítványokat, stb.) 

 

33. Az átadás- átvételi eljárásról a felek - mindkét fél részéről cégszerűen aláírt - jegyzőkönyvet 

vesznek fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt 

mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt 

szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben 

rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie az átadás- átvételi eljárás 

során valamely hatóság által előírt munkákat is. 

 

34. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű használatát nem 

akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Ha az átvétel megtörtént, az észlelt 

kisebb hibákat, hiányosságokat azonban a Vállalkozó a jegyzőkönyvben megjelölt határidőre 
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mégsem küszöböli ki, akkor a Megrendelő jogosult a javítást (a hiányzó munkát) a Vállalkozó 

költségére mással elvégeztetni, illetve díjleszállításra jogosult. A hibák kijavításához (hiányok 

pótlásához) illetve az igényelt díjleszállításhoz igényelt szükséges összeget a Megrendelő 

jogosult az átadás- átvételt követően a Vállalkozó által kiállított végszámlából visszatartani. 

 

35. Amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó nagyobb 

jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, akkor a jegyzőkönyvben a felek 

az újabb átadás- átvételre olyan határidőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) 

kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor a Megrendelő 

gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.  

 

36. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.  

 

37. Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az 

átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem 

kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott 

határidőben - mely legfeljebb huszonöt nap lehet - nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a 

teljesítésigazolást köteles kiadni.  

 

 

38. Ha az átadás-átvétel külön jogszabály vagy hatóság rendelkezése szerint próbaüzemmel 

történik, a felek 25 napnál hosszabb átadás-átvételi időtartamban is megállapodhatnak,melyet 

külön szerződésmódosításban foglalnak. 

 

39. A Vállalkozó köteles az elkészült létesítmény használatbavételi-üzembehelyezési eljárásában 

részt venni, az engedélyezésben részt vevő szakhatóságok közműüzemeltetők a kivitelezést 

érintő előírásainak eleget tenni, azok kivitelezését elvégezni. 

 

 

VI. A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

 

40. Arra az esetre, ha a Vállalkozó a kivitelezés megkezdésénél vagy a létesítmény átadásánál 

késedelembe esik, a felek kötbért kötnek ki, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 

napi 0,5 %-a. A késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói 

díj 20 %-át. Ezt meghaladó késedelem esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat és kártérítést 

követelhet. Ha a Vállalkozó csak valamely részhatáridővel esik késedelembe a kötbér alapján a 

késedelmes részteljesítésre eső vállalkozói díj a késedelmes részteljesítés miatt megfizetett 

kötbér összege - kamat nélkül - visszajár, ha a Vállalkozó a késedelmes részteljesítést pótolta 

és a következő részteljesítésnek már határidőben eleget tett. 

 

41. A Megrendelő a számla összege után a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével megegyező 

késedelmi kamat megfizetésére köteles, ha a Vállalkozó jogszerűen kiállított és leigazolt rész- 

vagy végszámlájában szereplő vállalkozói díj , illetve állami támogatás esetén az önrész 

átutalásával késedelmeskedik. 

 

42. A szerződésben rögzített együttműködési, tájékoztatási, kárelhárítási kötelezettség 

megszegésével a másik félnek okozott kár megtérítéséért a szerződésszegő fél felelősséggel 

tartozik. 

 

43. A Vállalkozó az elvégzett munkákkal kapcsolatban a hibátlan teljesítésért a jogszabályban 

előírt jótállási kötelezettséggel és szavatossági felelősséggel tartozik. A szavatossági és jótállási 
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határidők kezdete a használatbavételi/üzembehelyezési engedély időpontja. A Vállalkozó 

teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a jelen szerződésben 

rögzített határidőre a hatósági előírásoknak is mindenben megfelelően I. osztályú minőségben 

elvégezte és a kivitelezett létesítmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas. 

 

44. Amennyiben a teljesítés valamelyik fél felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy 

lehetetlenülése miatt meghiúsul, az ezért felelős fél a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának 

megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni és köteles a másik fél ezt meghaladó 

esetleges kárát is megtéríteni. 

 

VII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 

45. A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a 

felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha  

 

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést 

megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más 

ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé 

tették volna; vagy  

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; 

vagy  

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez 

képest új elemre terjeszti ki.  

d) A a) pontban foglalt feltételeket nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása 

szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél jogos 

érdekét sérti. 

 

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

46. Az e szerződésben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit - így 

különösen a szerződésszegésre, a vállalkozási szerződés általános szabályaira és az építési 

szerződésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

47. A felek az e szerződésből eredő vitáikat megkísérlik megegyezés útján rendezni. Amennyiben 

ez nem vezet eredményre, a felek - hatáskörtől függően – a Balassagyarmati Városi Bíróság, 

illetve a Balassagyarmati Törvényszék  kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

48. A jelen szerződést - amely hat egymással szószerint megegyező eredeti példányban készült - a 

szerződő felek elolvasták és mint akaratukkal egyezőt aláírták. 

Kelt ... év ............. hó ....... nap  

         ..........................................                              ……………. ..................   

                Megrendelő                                   Vállalkozó   

    (cégszerű aláírás)                               (cégszerű aláírás)  

Mellékletek:  

1.sz.melléklet: ajánlatkérési dokumentáció és az erre adott vállalkozói ajánlat 

2.sz.melléklet: Kivitelezési tervdokumentáció  

3.sz.melléklet: felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolata 

A 1.sz. és 2.sz. mellékletek fizikálisan azok nagy terjedelme miatt nincsenek minden egyes 

szerződéshez csatolva 1-1pld-ban a Megrendelőnél és a Vállalkozónál is megtalálhatóak. 
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árazatlan költségvetés 

építési hatóság nyilatkozata  

kivitelezési tervdokumentáció
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Az építési beruházás ajánlatkérési dokumentáció 

1. Általános követelmények: 

 

1.1. A dokumentáció tartalma: 

 

A tervdokumentációk olyan részletezettséggel és tartalmi elemekkel készültek el, amely  

alapján az ajánlat megtehető és a kivitelezés elvégezhető. 

A hivatkozott tervdokumentációk mellékletként csatolva. 

 

1.2. A kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelmények: 

 

Az építési munkálatok az előírások szerint végrehajtott, illetve még elvégzendő szerkezeti 

vizsgálatokból előzetesen nyert adatok felhasználásával végezhetők. A feltételezett és tényleges 

tartószerkezetek állapota közötti eltérések nem mentesítik a Vállalkozót a műszaki 

dokumentációban előírt mennyiségi és minőségi kötelezettségei alól, amelyek a felhasznált 

anyagok minőségére, a szakszerűen végrehajtott munkálatokra, valamint arra vonatkoznak, hogy a 

Vállalkozó a munkálatokat a szerződési határidőn belül teljesítse. 

 

Az épületszerkezetek –az ajánlati tervek alapján- feltételezett állapotától való eltérést a Vállalkozó 

tartozik a Műszaki ellenőr által elrendelt vizsgálatok és/vagy szerkezeti feltárások végrehajtásával 

kimutatni és a vizsgálatok eredményeit, valamint javaslatait a Műszaki ellenőrnek átadni, akinek az 

átvételtől számított legfeljebb 72 óra áll rendelkezésére, hogy jóváhagyja, elutasítsa, vagy a 

jóváhagyáshoz szükséges adatokat bekérje. 

 

A Vállalkozónak, mint a Létesítményért elsősorban felelősnek, az a Magyar Szabványok, 

Szabályzatok és Műszaki Irányelvek, Műszaki Utasítások által előírt, továbbá az általa 

szükségesnek ítélt mennyiségű épületszerkezeti állagvizsgálatot kell készíttetnie. Ezeknek a 

költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe vennie. 

A csatolt műszaki dokumentációban (Ajánlati tervdokumentáció) található gyártmány, típus 

megjelölések csak az egyértelmű meghatározás érdekében történtek, minden esetben azzal 

egyenértékű vagy jobb anyag, berendezés megajánlásra és beépítésre kerülhet, melynek igazolása a 

Vállalkozó feladata. 

Valamennyi létesítményt, felszerelést és anyagot úgy kell szolgáltatni, és a munkát is úgy kell 

kivitelezni és megvizsgálni, hogy megfeleljen a jelen Ajánlatkérési Dokumentációban, valamint a 

Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki Irányelvek, Műszaki Utasítások által előírt 

követelményeknek. Az Ajánlat készítése és a létesítmény megvalósítása során a kivitelezés 

időszakában érvényes szabványokat és szabályzatokat kell alkalmazni, hacsak a Műszaki ellenőr 

ettől eltérő utasítást vagy engedélyt nem ad. 

A kivitelezés során beépítendő vagy felhasználásra kerülő anyagok, berendezések műszaki 

követelményeinek meg kell felelniük a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletének. 

A munkaterület átadás –átvétele után az építésvezetőnek és a kivitelező egészségvédelmi 

koordinátorának el kell végezni a munkahely kockázat értékelését. A kockázat értékelésre 

alapozva kell meghatározni a biztonságos munkavégzés feltételeit a kiviteli tervek figyelembe 

vételével.  

A Vállalkozó részéről a fokozottan veszélyes munkákra és munkakörülményekre vonatkozó 

biztonsági és egészségvédelmi előírások betartásának ellenőrzéséért (építésvezető, felelős 

műszaki vezető felel. A munkavédelmi ellenőrzés megállapításait legalább havonta kell írásban 

az építési vagy munkavédelmi naplóba rögzíteni.  Súlyos szabályszegésnél a munka leállítása, 

esetleg  helyszíni művezetés szükséges! 
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Minden helyszínen dolgozó vállalkozónak a munka megkezdése előtt nyilatkoznia kell arra 

vonatkozólag, hogy minden személyi és tárgyi feltételt biztosított a biztonságos 

munkavégzéshez, vagy milyen intézkedést kér a vállalkozó részéről ahhoz, hogy a munkát 

biztonságosan tudja elvégezni. 

 

Átadás-átvételi eljáráskor átadandó főbb dokumentumok: 

Az épületről, és minden beépített szerkezetről, villamos berendezésekről, anyagokról, 

kábelezésekről stb. a Vállalkozónak megfelelő, a Műszaki ellenőr által meghatározott 

időben megvalósulási terveket („D” terv) kell készítenie az alábbiak szerint: 

- kivitelezői és szabványossági nyilatkozat, 

- megvalósulási tervdokumentációk 3 pld (CD + fénymásolatok) komplett műszaki 

dokumentáció a mértékadó műszaki paraméterekkel, üzemeltetési adatokkal, javítási és 

karbantartási igényekkel, műhelyrajzokkal, telepítési utasításokkal, 

közműkapcsolatokkal, tartozékok listájával, 

- mérési jegyzőkönyvek, (földelési, érintésvédelmi, villámvédelmi, szigetelési, világítási, 

stb.) 

- alépítmény tömörségi ellenőrzési jegyzőkönyv, 

- anyagvizsgálati jegyzőkönyv minőségi tanúsítvány, gyártói MEO, stb., 

- bontott anyagok jegyzőkönyv, 

- egyéb eltakarásra kerülő berendezések jegyzőkönyv 

- beszállítás előtti teszteredmények, hitelesítési jegyzőkönyvek, 

- használati és karbantartási utasítás, 

- működésvizsgálati (funkcionális) jegyzőkönyv 

- nyilatkozat a folyamatos alkatrészellátás időtartamáról, a berendezés várható 

élettartamáról, az üzemeltető igénye esetén a kezelőszemélyzet betanításának 

vállalásáról, ill. ennek jegyzőkönyve, 

- áramszolgáltatói nyilatkozat. (szükség esetén) 

- minden a Műszaki ellenőr által előírt egyéb dokumentum, bizonylat, jegyzőkönyv stb. 

ami az elkészült létesítmény biztonságos és üzemszerű használatához elengedhetetlen. 

 

Bontási munkák, veszélyes hulladék 

- A bontási munkákat a kiviteli terv tartalmazz 

- A bontási műveletek végrehajtására organizációs tervet kell készíteni. Ebben kell megadni a 

fő szerkezetek bontási sorrendjét, az esetleg szükséges alátámasztások, állványok 

készítését, a bontás haladási irányát, az anyag elszállításának módját, a gépek felszerelését 

illetve elhelyezését. Meg kell állapítani az anyagok osztályozási és tárolási helyét, a tároló 

helyek befogadóképességét és az elszállítást ennek megfelelően kell elvégezni. 

- A létesítmény megvalósítása során szükségessé váló bontásokat a Vállalkozónak a lehető 

legnagyobb körültekintéssel kell elvégezni.  

- A bontott anyagok további felhasználásáról a helyszínen a Műszaki ellenőr rendelkezik, a 

felvett bontási jegyzőkönyv szerint. 

- A fel nem használható vagy veszélyesnek minősülő anyagok elszállításáról a befogadó 

helyekre, a Vállalkozó köteles gondoskodni. A bontott anyagok lerakását a Műszaki ellenőr 

felé igazolnia kell. 

- A bontott építési anyagokat szétválogatással a Polgármesteri Hivatal által elfogadott 

lerakóhelyre kell szállítani. 

- Veszélyes hulladék lerakási helyét az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséggel (Közép-

Duna – Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség, 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.) kell 

egyeztetni. 
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Mélyépítés: 

- A bontási munkák előtt információkat kell beszerezni a bontással érintett területen lévő 

közművek helyzetéről és a bontást a beszerzett információknak megfelelően, a közművek 

állagát megóvva kell elvégezni. Amennyiben szükséges, a közműszakasz ideiglenes 

kiiktatásáról vagy kiváltásáról (egyeztetve az érintett szolgáltatóval) gondoskodni kell. Az 

ebből adódó költségek Vállalkozót terhelik. 

- A bontás során mindvégig gondoskodni kell a bontandó műtárgy körüli föld megtámasztásáról. 

- Az elbontott anyagokat a helyszínről el kell szállítani, azok használata a visszatöltésnél tilos.  

- Az elbontott szerkezet helyére megfelelő összetételű és tömöríthető földet kell visszatölteni. A 

földvisszatöltést réteges elterítéssel kell végezni. Szennyezett földet, építési törmeléket 

visszatölteni tilos. A rétegeket tömöríteni kell. A megkívánt tömörségi fok minimum Trγ = 90 

%. Amennyiben az elbontott épületrész helyére új építmény kerül, a földvisszatöltésnél a 

tervező által megadott tömörségi fokot biztosítani kell. Amennyiben a bontás során 

környezetvédelmi károk keletkeznének, a keletkezett környezetvédelmi kárt Vállalkozónak el 

kell hárítani és a földvisszatöltést ezt követően, lehet megkezdeni. 

- Bontás során Vállalkozónak fokozott figyelmet kell fordítani a balesetvédelmi és 

munkavédelmi előírások betartására. 

- A bontásra vonatkozó érvényben lévő előírásokat maradéktalanul be kell tartani. 

1.3. Az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülmények, szolgáltatások: 

A tárgyi munkával érintett belterületen, kialakult területen, kultúrviszonyok között történik a 

munkavégzés. Önkormányzati közutak által körbezártan, jól lehatárolt területen épül a 

létesítmény. Anyagot tárolni csak az elkerített munkaterületen vagy kijelölt helyeken szabad. Az 

ideiglenesen igénybe vehető közterületekre, telephelyekre, a közreműködő Önkormányzattól kell 

információt kérni. 

 

Bármely közterület igénybevétele előtt az illetékes Polgármesteri Hivataltól engedélyt kell 

beszerezni a Vállalkozónak a közterület igénybevételéhez, és a területet az engedélyben 

megadott feltételekkel használhatja. A közterület-igénybevételének költségét az Szerződéses 

Árba kell belefoglalni. 

 

A Műszaki ellenőr által átadott munkaterületen kívüli egyéb területek igénybevétele előtt az 

érintett területtulajdonosok engedélyét be kell szerezni a Vállalkozónak. Ezek használatának 

esetleges díja a Vállalkozót terheli. 

A kivitelezéshez szükséges elektromos energia és víz be, ill. kikötése vállalkozó feladata az 

építkezés energia ellátásához mérten, ezek a kialakított vezetékekről biztosíthatóak, 

elszámolásuk a mérők  alapján történik,  és azok ellenértéke a munka befejezésekor külön 

elszámolásra kerül. 

Munkaidőre vonatkozó kikötést beruházó nem közöl, többműszakos és hétvégi munkavégzés 

lehetséges, de kerülni kell az éjszakai órákban a nagy zajjal, rezgéssel járó munkák végzését. A 

különleges munkavégzésekről, nagyméretű gépek, berendezések szállításáról, telepítéséről, 

egyéb, a település közlekedését érintő eseményről a beruházó képviselőjével minden esetben 

egyeztetni szükséges. Szigorúan be kell tartani minden tűzvédelemmel kapcsolatos, a 

munkahelyekre és munkavégzésre vonatkozó szabályt és előírást. A munkaterületen tűzoltó 

berendezéseket kell elhelyezni, mindenki által elérhető helyeken.  

A  munkavédelméről, biztonságtechnikai és tűzvédelmi szabályairól a fővállalkozó helyszíni 

képviselői, munkavezetői oktatást kapnak, melyet valamennyi a dolgozójukkal, 

alvállalkozójukkal köteles megismertetni, és ezt dokumentálni. 

Előreláthatóan más vállalkozó nem végez egy időben munkát a munkaterületen. 
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Amennyiben a különböző munkahelyszíneken eltérő vállalkozók  tevékenykednek a 

munkaterületen minden vállalkozónak össze kell hangolni a tevékenységét a többi 

vállalkozókkal. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a termőföldről szóló 1994. évi LV: törvény 

előírásait betartva a Vállalkozónak munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető 

legkisebb mértékben zavarása az alkalmazott gépei, berendezései és technológiái 

környezetkímélők legyenek. 

 

A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat a 

területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A keletkezett szennyezés nem lépheti 

túl a magyar szabványban (MSZ 21454-1:1983) megengedett határértékeket. 

A Vállalkozónak hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez közel fekvő, vagy az 

odavezető közutakon a sár- vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülésére, amit a 

Létesítménnyel összefüggésben használt járművek, vagy egyéb berendezések okoznak. A 

Vállalkozónak saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania és szállítania minden, 

az építési forgalom által a közutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön óvintézkedéseket 

kell foganatosítani a közterület, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelőzésére. A 

Vállalkozó köteles a zaj- és rezgésártalmaktól az építés és felvonulás, szállítás és egyéb érintett 

területek környezetében élő lakosságot és építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés 

mértéke a magyar jogszabályokban [8/2002. (III. 22.) KöM.-EüM. rend.] előírt határértékeket 

nem haladhatja meg. 

Az építési munkahelyről, a felvonulási területről és egyéb építéssel érintett területről a felszíni 

vizeket megfelelő módon el kell vezetni. A keletkezett szennyvizet ideiglenes fogadótartályokba 

lehet vezetni, ahonnan az elszállítható, vagy a meglévő csatornákba (árkok és patakok) vezethető 

a szükséges ülepítés és tisztítás után, az illetékes hatóságok engedélyei alapján. 

Az építési munkáknál vállalkozó köteles biztosítani a kommunális szolgáltatások zavartalanságát 

a tűzoltás, életmentés feltételeit, a hétköznapi életvitel biztonságát. Amennyiben az 

akadályoztatás elkerülhetetlen, legalább egy héttel, de minimum 3 nappal előbb köteles 

kiértesíteni az érintetteket, és az ezzel kapcsolatos mindenféle költségeket vállalni. 

Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok 

bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik. 

Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, mely várhatóan kárt okozhat a környezet 

épületeiben, építményeiben (vibrálás,  szállítás stb.), Vállalkozó köteles a várható hatásterületet 

meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a meghatározott 

hatásterületen belül meglévő épületek, építmények vannak, azok állagfelmérését vállalkozónak 

el kell végezni (végeztetni) és a munkák során keletkezett károkat az érintett tulajdonosok 

részére meg kell térítenie. 

Régészeti munkálatok 

A bővítéseknél a beruházási költség 0,9%-a az esetleges régészeti leletek mentésére kell 

szolgáljon, amely a Vállalkozót terheli. Rendelkezésre álló információ szerint ilyen költség 

nem várható. 

Amennyiben a megvalósítási munka során előre nem látható, illetve nem várt régészeti feltárás 

válik szükségessé, és az a Vállalkozó munkáját oly mértékben zavarná, hogy a Szerződés 

szerinti befejezési határidő nem tartható, akkor az eredeti organizációs elképzeléseket a 

Műszaki ellenőr előzetes hozzájárulásával Vállalkozó átütemezheti, ami a vállalt szerződési 

határidő módosításával járhat.  

Építési terület fémanyag (lőszer) szennyeződés mentesítése: 

Rendelkezésre álló információk alapján nem áll fenn fémszennyeződés az építési munkával 
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érintett területen. 

Amennyiben a megvalósítási munka során előre nem látható fémanyag (lőszer) szennyeződés 

mentesítés válik szükségessé és az a Vállalkozó munkáját olymértékben zavarná, hogy a 

Szerződés szerinti befejezési határidő nem tartható, akkor az eredeti organizációs 

elképzeléseket a műszaki ellenőrrel folytatott egyeztetést követően, a Műszaki ellenőr előzetes 

hozzájárulásával Vállalkozó átütemezheti, ami a vállalt szerződési határidő módosításával 

járhat. Az előre nem látható fémanyag (lőszer) szennyeződés mentesítés költségei a Vállalkozót 

nem terhelik. 

Ideiglenes forgalomterelés: 

A Vállalkozó tevékenysége magában foglalja az építés során szükségessé váló ideiglenes 

forgalomterelésekkel kapcsolatban felmerülő feladatokat. 

Ideiglenes felvonulás, melléklétesítmények létesítése: 

A Vállalkozó tevékenysége magában foglalja az összes olyan feladatot és költséget, amely a 

Vállalkozó felvonulási és technológiai telepével, az ideiglenes melléképítmények létesítésével, 

üzemeltetésével, fenntartásával és elbontásával kapcsolatos. A Vállalkozó feladata az érvényes 

környezetvédelmi előírások betartásával az adminisztratív, szociális és egészségügyi 

létesítmények, munkahelyi laboratórium(ok), raktárak, műhelyek és tárolók, ideiglenes 

infrastruktúrák kiépítése a szükséges hatósági engedélyekkel és hozzájárulásokkal, 

őrzésvédelem és a fentiekhez kapcsolódó összes kockázat viselése. 

A Vállalkozó feladata továbbá a létesítmény és környezetének ideiglenes biztosítása, beleértve: 

minden kerítést, őrzést, világítást, sorompót, védőkorlátot, figyelmeztető táblát, 

forgalomirányítást, valamint a létesítményen előforduló vizekkel kapcsolatos munkákat (vizek 

védelme, létesítmény védelme a vizektől) és az ezekhez kapcsolódó összes kockázatot és 

költség viselését. 

 

Felvonulási terület és útvonal eredeti állapotra történő helyreállítása: 

A létesítmény megvalósítása során használt felvonulási területet és útvonalat folyamatosan 

tisztán kell tartani. A munka végeztével Vállalkozó feladata az eredeti állapotnak megfelelő 

helyreállítás is. 

Létesítmény megvalósítását jelző táblák elhelyezése 

A munkaterületen az Európai Unió „Arculati kézikönyv”-ében előírt típusú és kivitelű hivatalos 

tájékoztató táblát kell elhelyezni, mely a nagyközönséget tájékoztatja a létesítmény 

megvalósításáról, jelezve az UNIÓ pénzügyi hozzájárulását. 

A már elkészült létesítményen szintén az Európai Unió „Arculati kézikönyv”-ében előírt típusú 

és kivitelű emléktáblát (emlékeztető táblát) kell elhelyeznie a kivitelezőnek. 

A fent részletezett táblából 1-1 db-ot kell elhelyezni a munkaterület bejáratánál, melyet a 

Megrendelő biztosít, a vállalkozónak. 

Felvonulási terület és útvonal eredeti állapotra történő helyreállítása: 

A létesítmény megvalósítása során használt felvonulási területet és útvonalat folyamatosan 

tisztán kell tartani. A munka végeztével Vállalkozó feladata az eredeti állapotnak megfelelő 

helyreállítás is. 

Minőség ellenőrzése és a minőségtanúsítás rendje:  

A Vállalkozó köteles a munkák előírt minőségének biztosítása érdekében az ellenőrző 

vizsgálatok elvégzésére (felszereltség és személyzet vonatkozásában is) alkalmas 

laboratóriumot biztosítani, illetve megbízni. Ezen laboratóriumban minősítő vizsgálatok 

akkor végezhetők, illetve azok eredményei a minőség tanúsítására akkor szolgálhatnak, ha a 

laboratórium a minőségtanúsítási jogot a vonatkozó országos rendeletek, illetve ágazati 

szabályozásnak megfelelően megszerezte. 

A vállalkozói laboratóriumban, vagy harmadik jogi személy laboratóriumában a 

Vállalkozónak lehetőséget kell biztosítani a Műszaki ellenőr számára külön vizsgálatok 
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elvégzésére vagy elvégeztetésére. A vizsgálatokhoz szükséges kiszolgáló személyzet 

rendelkezésre bocsátása és azok költsége a Vállalkozót terheli. 

A Vállalkozó köteles saját mérő- és vizsgáló műszereit egy, a Műszaki ellenőr által 

jóváhagyott és erre feljogosított intézménnyel kalibráltatni, illetve beállíttatni, hitelesíttetni. 

Vállalkozó köteles minden minőségi vizsgálatot elvégezni vagy elvégeztetni, amelyet a 

Műszaki Előírások, szabványok v. Műszaki Irányelvek szerint az elkészült szerkezetek, ill. 

elvégzett munka minőségének bizonyítására el kell végezni, függetlenül attól, hogy a 

laboratóriuma milyen felszereltségű. 

Mind a saját maga által elvégzett (akár munkahelyi, akár központi laboratóriumban), mind a 

külső közreműködővel elvégeztetett minőségi vizsgálatok költségét a Vállalkozónak kell 

viselnie. 

 

1.4. Az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt 

elkészítendő munkák: ilyen nem ismeretes 

 

1.5.  a munkavégzés körülményeire vonatkozó különleges követelményeket és körülmények: A 

munkavégzés ütemezését egyeztetni szükséges a beruházóval lehetőség szerint a községben a 

folyamatos közlekedési lehetőséget biztosítani kell. 

 

1.6. a munkavégzést lényegesen befolyásoló feltételek, különösen az időbeli, térbeli korlátozások 

és időjárási körülmények.- Időbeli korlátozást a beruházó nem közöl. Térbeli korlátozásként 

előírja, hogy a művelődési ház megközelítését folyamatosan biztosítani kell. 

Az időjárási viszonyokat a kivitelezés technológiai előírásainál szigorúan figyelembe kell venni. 

 

 

2. RÉSZLETEZETT KÖVETELMÉNYEK 

 

2.1. Alapadatok, okiratok: 

 

2.1.1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai: 

 

2.1.1. 1. az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: magasépítés 

felújítási munkák. 

 

2.1.1.2. az építési munkahely megjelölése:  

 

Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56 

 

2.1.1.3. az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, 

kapacitása,   befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.),-lsd tervdokumentáció 

Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 jelű „Észak-magyarországi régió onkológiai 

ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás - 

Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan. 

Az átalakítás a kórház „E" jelű épület III. emeletén található osztályon történik. 

Onkológiai osztály átalakítási igénye: 

A 3007-es és a 3008-as számú betegszobák funkcióhoz szükséges átalakításai: 

egyágyas szobák előterekkel, és egy közös akadálymentes zuhanyzó-wc egység. 

 

2.1.1.4. az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.): 
felújítás 
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2.1.1.5. az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja. 

kezdés: munkaterület átadás-tervezett időpontja:   2012. október 5. -illetve szerződéskötést 

követő 2 munkanap 

befejezés:        2012. december 1. 

 

 

2.1.2. Előzmény okiratok (másolatban): 

 

1.1.2.1 jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és hatályos építési 

(létesítési) engedély,:  

A kivitelezési munka a Salgótarján Megyei jogú város Jegyzőjének 25895/1/2010.számú 

hatósági bizonyítványa alapján nem építési engedély köteles tevékenység.  

 

2.1.2.2. felmentések, valamint eltérési engedélyek: nem releváns 

 

2.1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, 

szolgáltatások: nincs ilyen 

 

2.1.3.1. az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti 

tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett 

tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak 

korlátozása stb.),: nincs ilyen 

 

2.1.3.2. a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, 

kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása).: 

A kivitelezéshez szükséges energiát, vizet a beruházó térítés ellenében szolgáltatja. 

A kiviteli tervdokumentációt 4 példányban a munkaterület átadásakor a beruházó átadja a 

kivitelezőnek. 

 

2.2. Közbeszerzési műszaki leírás: lsd csatolt kivitelezési tervdokumentáció 

 

2.2.3. Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése. 

Kivitelező kötelezettségei  

- Biztonsági és Egészségvédelmi terv birtokában lehet a munkavégzést elkezdeni !  

- A kivitelezést alapvetően az 1993 évi XCIII. Munkavédelmi törvény,( 5/1993.(XII.26.)MüM 

rendelettel) és a  3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM , valamint  4/2002(II.20.) SzCsM-EüM együttes  

rendeleteknek megfelelően kell végezni. Ezen előírásokat nem részletezzük de a munkavégzés 

során a bennük foglaltak betartása kötelező. 

- A mellékelt irodalom jegyzékben a további alkalmazandó jogszabályokat is feltüntettük. 

- A biztonsági és Egészségvédelmi tervet felül kell vizsgálni,  saját arculatának megfelelően  és 

eszközei figyelembe vételével , a rendelkezésre álló tervek alapján ,  ki kell egészítenie  azt. 

- A kivitelezés során koordinátort kell foglalkoztatnia 

- A munkavégzés során rendszeres ellenőrzést kell folytatni, szintjei:  

                                                                                    - Munkavédelmi szemle havi , 

                                                                                    - Építésvezető és termelés irányító napi, 

                                                                                    - Eseti alkoholszondás vizsgálat heti,          

                                                                                    - Vezetői szemleék évi 1-2 alkalom 

                                                                                    - Soron kívüli ellenőrzés szükség esetén                                                                      

- A munkavégzés kezdetét be kell jelenteni a Megyei Munkabiztonsági és Munkavédelmi 

Felügyelőségnek , az NAV-nak és az Építésfelügyeletnek. 

- Az adatait az építési területen jól láthatóan el kell elhelyezni 

- Az előírások szerint a munkaterületet körbe kell keríteni, a falaktól legalább 2 m távolságra.       
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- A munkaterületen felvonulási területet kell kiépíteni, ahol az emberek elhelyezéséről 

gondoskodni kell, az anyagot, gépeket pedig tárolni lehet a munkavégzést követően. 

- Az anyagellátás késztermék szállításához, közbenső és végleges tároláshoz szükséges 

területet, meg kell határozni. 

- Meg kell határozni és tervezni a kivitelező arculatának megfelelő organizációt. 

 

Kivitelező Köteles a helyszínen tartani a következő iratokat és okmányokat: 

- Dolgozó egészségügyi alkalmasságáról szóló orvosi igazolást 

- munka,- tűz,- környezetvédelmi oktatásáról szóló jegyzőkönyvet 

- a szakmai képesítéséről (szakmai képesítés, gépkezelői jogosítvány, tűzvédelmi szakvizsga), 

szóló okirat másolatát 

-     a szerződött munkára szóló technológiai utasításokat, 

- a veszélyes készítmények biztonsági adatlapját, 

- a kockázatértékeléseket, 

- a veszélyes munkaeszközök üzembe helyezéséről, illetőleg 

- az időszakos biztonsági felülvizsgálatról szóló jegyzőkönyvet. 

- Az építési engedélyezési terveket és kiviteli terveket. 

- Építési naplót 

 

2.3. Műszaki tervek: lsd csatolt kivitelezési tervdokumentáció 

. 

2.4. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás. lsd mellékelve és 

elektronikus úton is átadásra került. 

 

 

KÖLTSÉGVETÉS 

 

 

 

 

Mj:* meg kell egyeznie a felolvasólapon szereplő adatokkal. 


