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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2018. február 27-i soron kívüli nyílt ülésének 
j e g y z ő k ö n y v e  

 
 

a.) Napirendje 
b.) Határozatai  
c.) Jegyzőkönyve 
d.) Mellékletek 

 
 

NAPIREND 
 

Napirendek:  
  
Nyílt ülésen:  

 
1) A városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló rendelet módosításának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Humán Bizottság 
 

2) „Ercsi Foglalkoztatás és az életminőség javítsa családbarát, munkába állást segítő 
intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével – Mini bölcsőde építése” tárgyú 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3) „Ercsi Foglalkoztatás és az életminőség javítsa családbarát, munkába állást segítő 
intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével – Mini bölcsőde építése” kivitelezési 
munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívás ismételt közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4) A Mázsaház utca felújításának kivitelezési munkálataira vonatkozó ajánlattéli felhívás 
közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5) Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése – 
Duna-part rekonstrukció kivitelezési munkálataira vonatkozó ajánlattéli felhívás 
közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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6) A menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 

ellátásáról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
7) Ercsi Város Önkormányzat és a Parafix Hungária Kft. között létrejött, az Ercsi Tiszti 

Klub hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
8) A Mázsaház utca D-110 KPE vezeték rekonstrukciójáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
9) Az Ercsi, Bercsényi Miklós utcában lévő, 1561/2/C/1 hrsz-ú, 1561/3/B/8 hrsz-ú, 

1566/6/C/1 hrsz-ú, 1566/5/B/13 hrsz-ú és 1566/5/B/26 hrsz-ú lakásokra vonatkozó 
bérlő kiválasztási jog átvételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
       
 

Felelős: Győri Máté polgármester     
Határid ő: azonnal 
 
 

 
H a t á r o z a t o k 

 
 

      62/2018. (II.27.) hat. A Képviselő-testület 2018. február 27-i soron kívüli nyílt 
ülése napirendjeiről 

 
      63/2018. (II.27.) hat. A TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00047 „Ercsi foglalkoztatás 

és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével – Mini 
bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi 
felhívásra beérkezett ajánlat érvénytelenné 
nyilvánításáról 

 
      64/2018. (II.27.) hat. A TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00047 „Ercsi foglalkoztatás 

és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével – Mini 
bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi 
felhívás elbírálásáról 

 
      65/2018. (II.27.) hat. A TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00047 „Ercsi foglalkoztatás 

és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével – Mini 
bölcsőde építése” kivitelezési munkálataira vonatkozó 
ajánlattételi felhívás ismételt közzétételéről 



 3 

 
      66/2018. (II.27.) hat. A Mázsaház utca felújításának kivitelezési munkálataira 

vonatkozó ajánlattételi felhívás közzétételéről 
 
      67/2018. (II.27.) hat. A TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 „Ercsi Város 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztése” – Duna-part rekonstrukció 
kivitelezési munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívás 
ismételt közzétételéről 

 
      68/2018. (II.27.) hat. A menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási 

közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 

 
      69/2018. (II.27.) hat. Ercsi Város Önkormányzat és a Parafix Hungária Kft. 

között létrejött, az Ercsi Tiszti Klub hasznosítására 
vonatkozó bérleti szerződés módosításáról 

 
      70/2018. (II.27.) hat. Az 1/20. Ercsi város vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) 

víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Terv módosításáról 

 
      71/2018. (II.27.) hat. A Mázsaház utca D-110 KPE vezeték rekonstrukciójára 

ajánlatok bekéréséről 
 
      72/2018. (II.27.) hat. Az Ercsi, Bercsényi Miklós utcában lévő, 1561/2/C/1 

hrsz-ú, 1561/3/B/8 hrsz-ú, 1566/6/C/1 hrsz-ú, 
1566/5/B/13 hrsz-ú és 1566/5/B/26 hrsz-ú lakásokra 
vonatkozó bérlő kiválasztási jog átvételéről 

 

 
 Rendeletek 

 
      5/2018. (III.1.) önk. rend. A városi kitüntető címek, díjak, más elismerések 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 8/2016. 
(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli nyílt testületi 

ülésén 2018. február 27-én. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
    Papp György alpolgármester 
    Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
    Gólics Ildikó képviselő 
    Lippai Csaba képviselő 
    Propszt Zsolt képviselő 
    Sandi József képviselő 
                          Dr. Feik Csaba jegyző 
                          Fekete Tímea jegyzőkönyvvezető 
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Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, és a Képviselő-testület 2018. 
február 27-i soron kívüli nyílt ülését 18 óra 10 perckor megnyitja. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 7 képviselővel határozatképes, majd elmondja, hogy a soron kívüli nyílt 
ülésnek 9 napirendi pontja van. A napirendi pontokat a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság az előbbiekben megtárgyalta. A napirend, illetve az előterjesztések a közös 
szerverre feltöltésre, illetve minden képviselő részére kiküldésre kerültek. Megkérdezi, hogy a 
napirendi ponttal kapcsolatban, illetve azon kívül van-e valakinek további kérdése, 
észrevétele? Miután kérdés, észrevétel nem érkezik, kéri, hogy először a 2018. február 27-i 
soron kívüli nyílt ülés napirendjéről szavazással döntsenek. 
 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2018. (II.27.) határozata 

a Képviselő-testület 2018. február 27-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről 
 

Nyílt ülésen:  
 

1) A városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló rendelet módosításának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Humán Bizottság 
 

2) „Ercsi Foglalkoztatás és az életminőség javítsa családbarát, munkába állást segítő 
intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével – Mini bölcsőde építése” tárgyú 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3) „Ercsi Foglalkoztatás és az életminőség javítsa családbarát, munkába állást segítő 
intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével – Mini bölcsőde építése” kivitelezési 
munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívás ismételt közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4) A Mázsaház utca felújításának kivitelezési munkálataira vonatkozó ajánlattéli felhívás 
közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5) Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése – 
Duna-part rekonstrukció kivitelezési munkálataira vonatkozó ajánlattéli felhívás 
közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6) A menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 
ellátásáról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 



 5 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
7) Ercsi Város Önkormányzat és a Parafix Hungária Kft. között létrejött, az Ercsi Tiszti 

Klub hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
8) A Mázsaház utca D-110 KPE vezeték rekonstrukciójáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
9) Az Ercsi, Bercsényi Miklós utcában lévő, 1561/2/C/1 hrsz-ú, 1561/3/B/8 hrsz-ú, 

1566/6/C/1 hrsz-ú, 1566/5/B/13 hrsz-ú és 1566/5/B/26 hrsz-ú lakásokra vonatkozó 
bérlő kiválasztási jog átvételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
          
 

Felelős: Győri Máté polgármester     
Határid ő: azonnal 
 
 
Napirendi pont: 
 

1. napirendi pont: a városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról 
és adományozásának rendjéről szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Humán Bizottság  
     a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                    

Győri Máté polgármester ismerteti a 20-51/2018. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a városi kitüntető címek, 
díjak, más elismerések átadása kapcsán felmerült az igénye annak, hogy a kiváló tanuló, 
kiváló sportoló díj átadására minden évben a március 15-i nemzeti ünnep alkalmával tartott 
rendezvény keretében kerüljön sor. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a 
rendelet módosításával kapcsolatban. Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy arról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi kitüntető címek, díjak, más 
elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete 

a városi kitüntető címek, díjak, más elismerések alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) 
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk i) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.  § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek, díjak, más 
elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: „R”) 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„12. § (1) Az elismerések átadására – a (2) bekezdésben említett eltéréssel – minden évben a 
március 15-i nemzeti ünnep alkalmából tartott önkormányzati rendezvény keretében kerül sor. 
  
(2) Az Emléklap átadására minden évben a Pedagógusnap alkalmából tartott rendezvény 
keretében kerül sor. 
  
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott időpontoktól a Képviselő-testület – kivételesen 
indokolt esetben – eltérhet. 
  
(4) Az elismeréseket a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy adja át a kitüntetett 
– posztumusz elismerés esetében a kitüntetett házastársa, az ő hiányában az örököse – 
részére.” 
 
2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
  
 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
 
Záradék: Ez a rendelet 2018. március 1. napján kihirdetésre került. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek, díjak, más 
elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 8/2016. (IV.28.) 
módosításokkal egységes szerkezetű önkormányzati rendelete a jegyzőkönyv 4. számú 
mellékletét képezi. 
 
 

2. napirendi pont: a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00047 „Ercsi foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, 
közszolgáltatás fejlesztésével – Mini bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás elbírálásáról 

      Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 20-52/2018. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-
00047 „Ercsi foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével - Mini bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési 
ajánlattételi felhívásra a beérkezési határidőig egy ajánlat érkezett be, a TRE-MEN Kft. 
részéről. Az ajánlattevő által adott ajánlati összeg meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet, 
ezért a beérkezett ajánlatot a Közbeszerzési Bizottság érvénytelennek nyilvánította. 



 7 

Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban. 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a képviselőket, hogy a határozati javaslatokról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00047 „Ercsi 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, 
közszolgáltatás fejlesztésével - Mini bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi 

felhívásra beérkezett ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2018. (II.27.) határozata 
a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00047 

„Ercsi foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével - Mini bölcsőde építése”  

tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat érvénytelenné 
nyilvánításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-
00047 „Ercsi foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével - Mini bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési 
ajánlattételi felhívásra a TRE-MEN Kft. részéről érkezett ajánlat érvénytelen.  
 

Felelős:  Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15.FE1-2016-00047 „Ercsi 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, 
közszolgáltatás fejlesztésével- Mini bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi 
felhívás elbírálásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2018. (II.27.) határozata 

a TOP-1.4.1-15.FE1-2016-00047 
„Ercsi foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével - Mini bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás elbírálásáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-
00047 „Ercsi foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével - Mini bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredménytelen. 
 

Felelős:  Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal  
 

3. napirendi pont: a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00047 „Ercsi foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, 
közszolgáltatás fejlesztésével – Mini bölcsőde építése” kivitelezési 
munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívás ismételt közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
     a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 20-53/2018. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 6. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzat 
2017. évben a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00047 „Ercsi foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével - Mini bölcsőde 
építése” építésére elnyert támogatás keretében elkészült az építési munkálatok kivitelezésének 
ismételt közbeszerzési kiírásához szükséges, a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság javaslata 
alapján a tartalmi elemeiben módosított műszaki specifikáció és a módosított ajánlattételi 
felhívás.  Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal 
kapcsolatban. Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a képviselőket, hogy a határozati 
javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15.FE1-2016-0047 „Ercsi 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, 

közszolgáltatás fejlesztésével - Mini bölcsőde építése” kivitelezési munkálataira vonatkozó 
ajánlattételi felhívás ismételt közzétételéről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2018. (II.27.) határozata 

a TOP-1.4.1-15.FE1-2016-0047 
„Ercsi foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével - Mini bölcsőde építése” kivitelezési 
munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívás ismételt közzétételéről  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00047 „Ercsi 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, 
közszolgáltatás fejlesztésével - Mini bölcsőde építése” kivitelezési munkálataira vonatkozó 
ajánlattételi felhívást e határozat melléklete szerint elfogadja, és azt közzéteszi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős:  Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2018. március 2. 
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„Melléklet a 65/2018. (II.27.) határozathoz” 
 
 

Ercsi Város Önkormányzata  
 
 

 
 
 

Ajánlattételi felhívás 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése 
 
 
 
 
 

Ercsi, 2018. 
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1. AJÁNLATKÉR Ő 
Ercsi Város Önkormányzata 
(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)  
Cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Tel.: 06/25/520-620, Fax: 06/25/505-740 
További felvilágosítás: Szűk Katalin 
Fax: 06/25/515-601 
e-mail: kszuk@ercsi.hu 
 
 
2. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁ SÁNAK 
MÓDJA, HATÁRIDEJE, ANNAK BESZERZÉSI HELYE  
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen, jelen ajánlattételi felhívás 
megküldésével egyben (ahhoz csatolva) bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére, valamint 
feltölti a KBA-ba is. 
 
A dokumentumok az alábbi linken is elérhetőek: 
 
https://drive.google.com/open?id=1wuV_A8PfRWW_MXqOe_lpeU9hzGq86t8M 
 
3. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA ÉS ANNAK INDOKLÁ SA 
 
Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti nyílt eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 
eljárás): Jelen közbeszerzési eljárás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot. 
 
4. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLET ŐLEG MENNYISÉGE 
 
Ercsi településen az Óvoda-Bölcsőde intézményekben a felvehető 0-3 éves korú gyermekek 
férőhely kapacitás kihasználtsága maximális. A 3 éven aluli gyermekek zavartalan és 
folyamatos bölcsődei ellátása érdekében minibölcsődét kívánunk a településen létesíteni a 
jogszabályokban előírt kialakítási, működtetési feltételek biztosítása mellett. 
Nyitva tartás: reggel 6 óra- 17 óráig 
Csoportonként 1 fő gondozónő és 1 fő dajka rendezi a gyermekeket a nap során 
Csoportokban  7 fő gyermek tartózkodik maximálisan 
Teljes alkalmazotti létszám: 4 fő ( konyhai személyzet nincs, nem feltétele a mini 
bölcsődének) 
 
Az új minibölcsődét az Ercsi, Fűzfa utca, hrsz.: 1048/8-9 telken helyezzük el. Az épületben 
két csoportszoba kerül kialakításra. A minibölcsődében 14 gyermek elhelyezésére lesz 
lehetőség.  
Az előírások szerint a minibölcsődékben egy csoportban legfeljebb 7 gyermek lehet, és úgy 
kell kialakítani a csoportszobákat, hogy azok alapterülete legalább 3 m2/gyermek legyen. A 
csoportszobák kialakításánál azonban ajánlott legalább az egyiket nagyobbra (40 m2-re ) 
kialakítani, mint 7 gyermekre mérten kötelező (21m2) , mivel valószínűsíthetően a felnőtt 
létszámból adódóan az idő nagy részében összevontan lesznek a gyerekek.  
Gondozónő/nevelőnő munkaideje 7 óra/nap- a mini bölcsőde esetén 1 fő nevelőnőt írnak elő 
csoportonként- tehát nyitástól zárásig nem lesz ott a saját gyermekcsoportjával, ezért egy 25 
és egy 40 m2-es csoportszoba kerül kialakításra, melyek egy kétszárnyú ajtóval akár össze is 
nyithatóak. A csoportszobák dél, dél-nyugati tájolásúak, bevilágításuk a jogszabályoknak 
megfelelő. Az ablakokra külső árnyékoló kerül. A gyermekszobáknak közvetlen kijárata van 
az előttük lévő teraszra és azokon keresztül a játszóudvarra. 
Külön személyzeti bejáraton keresztül közelíthető meg a nyugati oldalról a konyha rész és a 
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személyzeti blokk. A mini bölcsőde közétkeztetéshez tartozik, ezért nem kötelező 
főzőkonyhát kialakítani - a konyha lehet melegítő/befejező konyha amire a HACCP- előírásai 
az irányadóak. Mivel 1 éven aluli gyermeket nem fognak felvenni, ezért tejkonyha nem kerül 
kialakításra. Az étel a közlekedőn keresztül jut a melegítőkonyhába, ahol felmelegítik és 
tálalják, majd az átadó ablakon és a csoportszoba közlekedőre nyíló ajtaján keresztül jut a 
csoportszobákba. Az ételmaradék elhelyezésére ételmaradék tárolót alakítunk ki. A közlekedő 
végéből nyílik a személyzeti blokk, öltözővel, zuhanyzóval, mosdóval, étkezési lehetőséggel 
és egy kis iroda blokkal. Itt kerül kialakításra a takarítószer raktár is. 
 
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.  

 
5. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN 
AJÁNLATOT KÉRNEK 

Vállalkozási szerződés keretében minibölcsőde építése 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
Fő tárgy: 45210000-2 
További tárgyak: 
45211200-1 
 
6. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A KERETMEGÁLLAPODÁS KÖTÉS ÉRE, 
DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZER ALKALMAZÁSÁRA, ELEKTR ONIKUS 
ÁRLEJTÉS ALKALMAZÁSÁRA KERÜL SOR  

Nem kerül sor. 
 
7. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 
 
A szerződés hatályba lépésétől számított 180 nap, de legkésőbb 2018. november 30. 

8. A TELJESÍTÉS HELYE 

Ercsi, Fűzfa utca, hrsz.: 1048/8-9 

9. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

A projektet európai uniós támogatói forrásból valósul meg (TOP-1.4.1-15) az 
utófinanszírozásra vonatkozó szabályok szerint.  

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján - a szerződésben foglalt – általános 
forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg 
mértékében biztosítja az előleg igénybe vételét. 

Az előleg a 322/2015 Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési 
munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. 

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, 
forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 322/2015 Korm. rendelet 32/A. §-a 
szerint.  
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Az előleget a végszámlában kell elszámolni. 

A teljesítés során az előlegszámlát nem számítva 3 db számla (2 rész- és egy a végszámla) 
benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint: 

- az 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 35 %-ának 
megfelelő összegről az ajánlattevő által benyújtott műszaki ütemterv szerinti 35 %-os 
készültség esetén.  

- a 2. részszámla benyújtásának lehetősége a teljes nettó vállalkozói díj további 35 %-
ának megfelelő összegről az ajánlattevő által benyújtott műszaki ütemterv szerinti 70 
%-os készültség esetén. 

- végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj még nem érvényesített összegéről 
(30 %) a megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A 
végszámla elismerésének feltétele a megrendelő és a műszaki ellenőr által 
ellenjegyzett teljesítési igazolás, amely a sikeres műszaki átadás-átvételt követően 
állítható ki, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete 
szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása. 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a 
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, továbbá költségátalányt fizet. 

10. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEV Ő TEHET-E 
TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLATOT VAGY RÉSZ AJÁN LATOT 

Nem. 
 
A részajánlat tételének kizárása azért indokolt, mert az építési beruházás oszthatatlan 
szolgáltatás.  

11. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI  

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési 
szempont. 

 

 Részszempont Súlyszám 

1 Összesített nettó vállalkozói díj  10 

2. Az eljárást megindító felhívás 13 pontjának M/2. 
pontjában meghatározott szakember szakmai 
tapasztalata (hónapban megadva)  

5 

3. Jótállás időtartama (hónapban megadva)  5 
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A nettó ajánlati ár átalányár, az árazott költségvetés főösszesítőjének „összesen” sorában 
szereplő nettó összeget, továbbá 5 %-os tartalékkeretet kell tartalmaznia. Az ajánlati árat úgy 
kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától 
és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 
lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. 
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is 
csak ez lehet. 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. 

A módszer (módszerek), amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 

Az 1. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét 
alkalmazza az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az 
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 
pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (legkedvezőbb ajánlati elem / vizsgált ajánlati elem) x 99 + 1.  

A 2. számú bírálati részszempont szerinti értékelés: 

A 2. bírálati szempontra hónapban kell megadni az ajánlatot.  

A 2. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az 
alábbiak szerint: a legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a 
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan 
számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 99 + 1.  

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két 
tizedesjegyig veszi figyelembe kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő 
számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így 
kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot 
kapnak. 

A részszempont szerint adható minimális ajánlati elem 36 hónap. 
Az ez alatti megajánlás érvénytelen. 
A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 60 hónap, melynél kedvezőbb 
megajánlást 60 hónapnak vesz figyelembe az ajánlatkérő. 

A 3. számú bírálati részszempont szerinti értékelés: 
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A 3. bírálati szempontra hónapban kell megadni az ajánlatot.  

A 3. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az 
alábbiak szerint: a legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a 
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan 
számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 99 + 1.  

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két 
tizedesjegyig veszi figyelembe kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő 
számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így 
kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot 
kapnak. 

A részszempont szerint adható minimális ajánlati elem 60 hónap. 
Az ez alatti megajánlás érvénytelen. 
A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 60 hónap, melynél kedvezőbb 
megajánlást 120 hónapnak vesz figyelembe az ajánlatkérő. 
Ajánlatkérő a pontszámokat – tört érték esetén - két tizedes jegyre kerekíti.  
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő 
megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. 
Az az ajánlat képviseli a legjobb ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

12. KIZÁRÓ OKOK  

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) 
bekezdésének hatálya alá tartozik.  
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás 
során következnek be. 
A megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek 
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában 
foglaltak szerint kell igazolnia.  
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) 
– (2) bekezdések szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn 
nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal 
kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) 
pont): 
A kizáró okok hatálya alá esik az ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet 
végző gazdasági szereplő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 
névjegyzékében. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentum másolatát, vagy 
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban, 
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milyen azonosító alapján ellenőrizhető. Ajánlatkérő szükség esetén felvilágosítást kérhet azzal 
kapcsolatosan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve 
nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, mely alapján az Étv. szerinti 
nyilvántartásban szerepelnie kell. 

13. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK  

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha 
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző három a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évek alatt több mint egyszer 
negatív volt. 
 
 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
PI1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző utolsó három, a számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év éves beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás, 
kiegészítő melléklet, könyvvizsgálat esetén könyvvizsgálói záradék), kivéve, ha előbbi iratok a 
céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők. 
Ha az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan éves 
beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a 
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlatkérő ajánlattevő 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát akkor állapítja meg, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 
30.000.000,- Ft-ot. 
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében a beszámoló és árbevétel nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban 
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek 
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az 
érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges 
és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett 
az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
(321/2015 (X.30.) Korm.rendelet. 19. § (1) bek. b) pont és 19. § (2)-(3) bek.) 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 
hónapban az ajánlattevő nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-
átvétellel zárult referenciával: 
legalább 1 db, legalább 150 m2 alapterületű magasépítési építmény kivitelezésére vonatkozó referencia, 
mely szociális helyiségeket is tartalmazott.  
 
Mivel az ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, 
de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. 
 
 
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe legalább az alábbi szakembert: 
- legalább 1 fő MV-É kategóriájú (vagy azzal egyenértékű), minimum 3 éves felelős műszaki vezetői 
gyakorlattal és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti képesítéssel rendelkező felelős műszaki 
vezetői képesítéssel. 
 
Megkövetelt igazolási mód: 
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MI1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az 
ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 év jelentősebb kivitelezésre vonatkozó referenciáit a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott formában igazolva, vagyis a 
szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolással, mely tartalmazza legalább az alábbiakat: 

a. az ellenszolgáltatás nettó összegét forintban;  
b. a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum 

megadásával, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját); 
c. a teljesítés helyét; 
d. a teljesített munkák leírását, részletesen kitérve a mennyiségre; 
e. nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi 
tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban 
az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként 
vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel 
a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló 
nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban). 
 
MI2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a 
szakembereknek a megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
Csatolandó dokumentumok: 
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, 
hogy mely szakembert, mely pozícióra jelöli az ajánlattevő, illetve nyilatkozzon az ajánlattevő, hogy 
nyertesség esetén gondoskodik az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, illetőleg 
ajánlatevő nyilatkozzon, hogy tudomással bír arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az 
ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti, amelynek következtében a Kbt. 131. § (4) 
bekezdése alapján az ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.  
- a szakember – szakmai tapasztalatot év/hó szerint ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt 
szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki 
az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; 
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, 
- Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai 
nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az 
ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. 
Ezért kérjük, jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy a jogosultság, mely elektronikus 
elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem 
ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges. 
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra 
ajánlattevő részéről, ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a 
magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően. 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése 
illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésének megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetnek az előírt igazolási 
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatni kívánja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 69. §-a szerint a bírálat folyamata két elkülöníthető 
szakaszra tagolódik.  
 
Az első szakasz során ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat kötelesek benyújtani, 
amelyek alkalmasak arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt 
kötelezettségeinek eleget tegyen. 
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A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – 
adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást 
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell igazolásokat benyújtania. A 
második szakaszra benyújtandó nyilatkozatokat ajánlattevő(k) kizárólag ajánlatkérő erre irányuló 
kifejezett felhívása alapján kötelesek benyújtani. 
 
Így az ajánlathoz első körben csupán azt szükséges lenyilatkozni, hogy megfelelnek az 
alkalmassági követelményeknek. 

14. HIÁNYPÓTLÁS 

Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 71. § szerint. 

A hiánypótlás teljes körű. 

15. AJÁNLATTÉTELI HATÁRID Ő  

Az ajánlat benyújtási határideje:  

2018.  

16. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 

Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) 

17. AJÁNLATTÉTEL NYELVE 

Magyar 

18. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE 

Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) 

2018.  

19. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 

Kbt. 68. § (3) szerinti személyek. 
 
21. A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSB ÓL 
TÁMOGATOTT 

 
Igen. TOP-1.4.1-15. 

22. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.  
 
Ajánlatkérő a következő biztosítékok nyújtását írja elő jelen eljárás során: 
 
Késedelmi kötbér, melyre ajánlatkérő a felhívásban meghatározott munkák határidejének eredménytelen 
eltelte után válik jogosulttá. A kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a teljes nettó 
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vállalkozói díj összegének 0,5 %-a, maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a 
megrendelőt megilleti a szerződés felmondásának joga. 
 
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - 
olyan okból, amiért felelős -, akkor Ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 
A meghiúsulási kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a 
kötbéralap 20 %-a. 
 
Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített 
dolog ill. elvégzett munka vonatkozásában minimum 60 hónap általános jótállást ír elő a 
műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva; (ajánlati elem minimum értéke: 60 hónap, 
legkedvezőbb szintje: 120 hónap) 
 
Jólteljesítési biztosíték: (a teljesítés igazolás kiállításától az ajánlattevő által vállalt jótállási 
idő lejártáig) a nettó megajánlott ellenérték összegének 3 %-a a Kbt.  134. § (3) bekezdés 
foglaltak szerint, a jótállási és szavatossági igények biztosítékaként. 
A biztosíték 24 hónapig kell, hogy rendelkezésre álljon. 
Ajánlattevőnek- a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint- nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a 
teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. 
A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134.§ (4) bekezdés alapján a jótállási kötelezettség 
kezdetének időpontjában, azaz az eredményes átadás-átvétel napjáig kell az ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek. 
A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontja alapján. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési 
Dokumentumokban található szerződéstervezet tartalmazza.  

23. EGYÉB 

1.) Az írásbeli összegezést Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint küldi meg ajánlattevők 
részére. 

2.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja be az ajánlatba 
becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját. Amennyiben Ajánlattevő (közös 
ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplő nem a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:88. § szerinti gazdasági 
társaság, vagy személyes joga alapján nem rendelkezik aláírási címpéldánnyal, aláírási 
mintával egyenértékű dokumentummal, (amely dokumentum igazolja az aláírásra való 
jogosultságot), elegendő, ha Ajánlattevő az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett 
vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen 
szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy 
egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. 
Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 
Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 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 Cégbírósághoz beadta, és ezt a bíróság igazolja.  
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3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéséről, 
továbbá Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjára. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint 
benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti 
aláírt példányát kell tartalmaznia 
 

4.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) 
bekezdés szerinti információkat. 
 

5.) Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 

6.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, 
amely legalább a következőket tartalmazza: 
- a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében 
eljárni jogosult képviselőt megjelölni  
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult (kapcsolattartásra kijelölt személy) 
megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, 
beosztása, telefon és telefax száma, címe, valamint a részére adott meghatalmazás 
- a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 
felelnek 
Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) 
személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 
 

7.) Az Ajánlattevő ajánlatát cégszerűen aláírva, folyamatos számozással és 
tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben, lezárva, 1 db példányban köteles 
benyújtani. Az ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát szignálni kell. A 
borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: „AJÁNLAT – TOP-1.4.1-15.  Mini 
Bölcsőde építése - Határidő előtt nem bontható fel! ” 
 

8.) Ajánlattevő köteles eredeti ajánlatát szkennelve, elektronikus formában CD vagy DVD 
lemezen papíralapú ajánlatához csatolni egy példányban. Ajánlattevő az ajánlat 
elkészítésénél jelen felhívás és a dokumentációban meghatározott formai 
követelményeket vegyék figyelembe.  

 
9.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával felmerülő összes költség és határidőre 

történő teljesítés az ajánlattevőt terheli. 
 

10.) Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatások átvételéről 
szóló nyilatkozatnak. 

 
11.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 

összehasonlíthatósága érdekében. A nem magyar HUF-ban megadott ajánlat 
érvénytelen. 
 

12.) Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal 
együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az 
ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére 
jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem 
magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott 
dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi 
figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
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13.) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos 
követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind 
ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. 

 
14.) A szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás M.2. pontban felsorolt 

szakembernek szerepelnie kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a 
Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben, melyet a szerződés teljes 
időtartama alatt biztosítani kell. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia 
kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra 
kívánja megajánlani, továbbá nyilatkozzon arról, hogy a megajánlott szakembere a 
kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes 
időtartama alatt rendelkezni fog, továbbá hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása 
bármely szakember esetében Ajánlatkérő szerződéskötéstől való visszalépésének 
minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második 
legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.  
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar 
Mérnöki Kamara, a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a 
szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát 
(amennyiben már rendelkezik kamarai regisztrációval) és a jogosultság megszerzésének 
időpontját, valamint a linket, melyen a szakember a nyilvántartásban elérhető. Ha a 
szakember, így különösen a más tagállamban jogosultságot szerzett szakember a 
nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő 
nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat magyar nyelvű 
fordításának másolati példányát kérjük benyújtani. 
 

15.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nyertessége esetén vállalja a 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes 
szabályairól 26. § - a szerinti felelősségbiztosítási szerződés megkötését. 
 

16.) Az Ajánlattevő a kivitelezés idejére köteles az alábbi biztosítási szerződések 
megkötésére és az építési beruházás befejezéséig azok hatályban tartására: 
 
A létesítmény építésszerelési munkáira vonatkozó biztosítási szerződés, amelynek 
minimális összege az ellenszolgáltatás végösszegével megegyező mértékű 
káreseményre vonatkozik; 
A létesítmény és a vállalkozó eszközeinek biztosítása: alsó határa 1.000.000 forint 
esetenként, és évente 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg; 
Harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés 
(felelősségbiztosítás): minimális összege 10.000.000 forint vagy annak megfelelő 
összeg. 

 
17.) Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. 

 
18.) Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 

 
19.) Az ajánlati kötöttség a bontástól számított 60 napig áll fenn. 

 
20.) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a jótállási biztosítékra vonatkozó, a Kbt. 134. § 

(5) bekezdés szerinti nyilatkozatát. 
 

21.) Amennyiben bárhol az ajánlattételi felhívásban, a műszaki dokumentációban, leírásban 
az ajánlatkérő típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a 
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta 
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meg, és minden esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány is érthető. Az 
egyenértékűséget az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell! 

 
22.) Ajánlattevők kötelesek pénzügyi és műszaki ütemtervet csatolni az ajánlatukhoz. Mind 

a pénzügyi, mind a műszaki ütemtervnek tartalmaznia kell a 35 %-os, illetve a 70 %-os 
mérföldkőhöz igazodó műszaki teljesítés pontosan körülírt tartalmát.  

 
23.) Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e.) pontjának alkalmazását. 

 
24.) Jelen beszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdés szerinti közbeszerzés. A kivitelezésre 

vonatkozó szerződés valamennyi támogatási szerződés hatálybalépését követő második 
napon lép hatályba, mely elégséges fedezet nyújt.  

 
25.) FAKSZ: Dr. Pusztai Attila (lajstromszám: 0110). 

 
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók. 

23. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 

2018.  
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I. DOKUMENTÁCIÓ 
 
Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) az „TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde 
építése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban ezúton kér ajánlatokat. 
 
 
1. AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
 
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2015. CXLIII. törvény a 
közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljárásház elkészített 
ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban együtt: ajánlattételi dokumentáció) 
összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját szolgáltatási feltételeinek 
érvényesítéséről. 
 
Ajánlattevő a jelen közbeszerzési dokumentumok átvételével egyben jogot szerzett arra, hogy az alábbi 
feltételek szerint meghirdetett eljárásban részt vegyen.  
 
A szolgáltatásnak teljesen meg kell felelniük a megadott műszaki leírásnak. 
 
Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a 
közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos 
kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, 
amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat 
szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is 
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 
 
Az ajánlattételre az jogosult, akinek jelen közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a rendelkezésére 
bocsátotta. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike 
rendelkezik a közbeszerzési dokumentumokkal. 
 
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel 
közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, más 
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, más ajánlattevő, illetve 
részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. 
 
Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell 
kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél 
nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), 
vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, 
vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 
 
Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny 
tisztaságát és nyilvánosságát. 
 
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. 45. § (2) 
bekezdés/.  
 
Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon 
elhelyezett, üzleti titkot (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. szerinti 
indokolás benyújtása szerint, figyelemmel a következő rendelkezésekre: 
 
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki 
számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § 
(3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
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c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási 
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak 
azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az 
ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai 
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká 
nyilvánításnak. 
 
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg továbbá nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra 
hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául 
szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott 
költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során fentieket nem 
tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő 
tartalmú dokumentum benyújtására. 
 
Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. 
 
Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős 
magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely 
tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az 
eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott 
dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás 
tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 
2. AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA VAGY VISSZAVONÁSA 
 
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát, illetve 
részvételi jelentkezését. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni. 
 
3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
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: 
 
Minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben és telefaxon kell eljuttatni az alábbi címre: 
 
Hivatalos név: Ercsi Város Önkormányzata 
Postai cím: 2451 Ercsi Fő út 20. 
Tel: 06/25/520-620 Fax: 06/25/505-740 

 
Email: kszuk@ercsi.hu 
 

 

 
 
Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határidőt, 
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő a Kbt. 56. §-ban 
meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [Kbt. 56. § (2) bekezdés] teljesíteni, 
vagy 
b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 
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A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk vagy a 
változtatás jelentőségével. Nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési 
dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi határidő lejártának 
napját megelőző legkésőbb tízedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az 
ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem 
jelentős a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi jelentkezések vagy 
ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését. 
 
A Kbt. 41. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel írásban 
történik. Az írásbeli nyilatkozatok - ahol kifejezetten valamely kapcsolattartási formát e törvény nem kíván 
meg - teljesíthetőek: 
 
a) postai vagy közvetlen kézbesítés útján. 
b) faxon; 
c) elektronikus úton; 
Az elektronikus úton tett nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 
ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő 
elektronikus dokumentumba foglalt formában. 
 
4. TELJESSÉG ÉS PONTOSSÁG 
 
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze a közbeszerzési dokumentumok tartalmának 
teljességét. Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő 
elmulasztotta a közbeszerzési dokumentumok valamely részének átvételét. Az Ajánlattevő kötelessége, 
hogy meggyőződjön a közbeszerzési dokumentumok és az Ajánlatkérő által a munkákkal kapcsolatban 
szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. 
 
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. 
 
5. AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGEI 
 
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli 
 
6. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 
 
Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban megadott időpontig kötve van ajánlatához. 
 
7. TÖBB VÁLTOZATÚ AJÁNLAT  
 
Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. 
 
8. BÍRÁLAT 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi. 
Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat érvényes-e a Kbt. alábbi rendelkezési alapján: 
 
73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja 
szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 
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e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő 
hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. 
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező 
ajánlatot tesz. 
(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a 
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 
(5) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a 
nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, 
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem 
köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, 
hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti 
követelményeknek. 
(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha 
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 
b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben 
bocsátotta rendelkezésre; 
c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet 
meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az 
ajánlat ezen összeget meghaladja. 
74. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) 
bekezdés], 
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást 
nyújtani [2. § (5) bekezdés]. 
(3) Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletben meghatározott származási 
szabályokat kell alkalmazni. 
 
9. AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI: 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont. 

 Részszempont Súlyszám 

1 Összesített nettó vállalkozói díj  10 

2. Az eljárást megindító felhívás 13 pontjának M/2. pontjában 
meghatározott szakember szakmai tapasztalata (hónapban 
megadva)  

5 
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3. Jótállás időtartama (hónapban megadva)  5 

 
A nettó ajánlati ár átalányár, az árazott költségvetés főösszesítőjének „összesen” sorában szereplő nettó 
összeget, továbbá 5 %-os tartalékkeretet kell tartalmaznia. Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az 
tartalmazzon minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző 
díjak és illetékek, stb. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis 
magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. 
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: 1-100 pont. 

A módszer (módszerek), amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 

Az 1. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az 
alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 
elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (legkedvezőbb ajánlati elem / vizsgált ajánlati elem) x 99 + 1.  

A 2. számú bírálati részszempont szerinti értékelés: 

A 2. bírálati szempontra hónapban kell megadni az ajánlatot.  

A 2. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: 
a legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 99 + 1.  

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi 
figyelembe kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 
4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos 
pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. 

A részszempont szerint adható minimális ajánlati elem 36 hónap. 
Az ez alatti megajánlás érvénytelen. 
A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 60 hónap, melynél kedvezőbb megajánlást 60 
hónapnak vesz figyelembe az ajánlatkérő. 

A 3. számú bírálati részszempont szerinti értékelés: 

A 3. bírálati szempontra hónapban kell megadni az ajánlatot.  
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A 3. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: 
a legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 99 + 1.  

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi 
figyelembe kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 
4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos 
pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. 

A részszempont szerint adható minimális ajánlati elem 60 hónap. 
Az ez alatti megajánlás érvénytelen. 
A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 60 hónap, melynél kedvezőbb megajánlást 120 
hónapnak vesz figyelembe az ajánlatkérő. 
Ajánlatkérő a pontszámokat – tört érték esetén - két tizedes jegyre kerekíti.  
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő 
megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként 
összeadja. 
Az az ajánlat képviseli a legjobb ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
 
 
10. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 
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 ajánlattevő nevét, címét; 
c) A közös ajánlattal érintett szerződés célját; 
d) Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát. 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 díjból való részesedésük mértékét; 
i) Nyertes ajánlattétel esetén a vállalkozási szerződés aláírására, illetőleg a számlát benyújtani 

jogosultak megnevezését; 
j) A közös Ajánlattevők megállapodása minden 

◘ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül; 
◘ a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése 

nélkül, továbbá 
◘ harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül 

a közös Ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie. 
 
Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek közös megállapodást – szerződést- kell kötniük. Az 
együttműködés feltételeit legalább a fent felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A közös 
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Ajánlattevő nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös Ajánlattevő 
nevében teszik. 
 
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. 
 
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. 
 
11. AJÁNLATI ÁR  
 
Az ellenszolgáltatás összegét (nettó) forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege 
és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő 
érvényesnek. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő értékű 
tartalékkeretet is. 
 
12. HIÁNYPÓTLÁS 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ának megfelelően biztosít hiánypótlást. A hiánypótlás teljes körű. 
 
13. SZERZŐDÉSKÖTÉS 
 
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az 
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
A nyertes ajánlattevő és – megjelölése esetén - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati 
kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától számított harminc - építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik. 
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség szerinti időtartama alatt köteles megkötni. Ha e törvény 
másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés 
javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére 
vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam 
lejártáig, a Kbt. 115. § szerinti eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos 
időtartam lejártáig. 
 
14. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÉS AZ AJÁNLATTEVŐK KÖZÖTT A 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALATT 
 
Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg 
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek 
minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt fax számra küldött bármilyen 
üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös 
ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérő részére 
bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a 
kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 
Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot kizárólag 
postai úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére küldött 
bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, 
ha postai úton megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérő 
kézhez kapja. 
Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, 
dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:  
a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel; és 
a dokumentum: 
 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 
 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  
 - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevői megállapodás szerinti képviselőjének; vagy 
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 - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy 
aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 
 
15. FORMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
Az ajánlatot írásban és zártan, az Ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton 
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
 
Ajánlattevőnek 1 (egy), papír alapú példányban kell benyújtania az ajánlatot. Az Ajánlattevő köteles 
ajánlatát szkennelve, elektronikus formában DVD lemezen papíralapú ajánlatához csatolni egy 
példányban.  
 
Az ajánlatot 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. Cégszerű aláírás: a képviseletre jogosult a nevét a társaság előírt, 
előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak – aláírási címpéldánynak – 
megfelelően. 
 
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). 
 
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. 
 
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. 
 
A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a 
következőket: 

egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, 
és/vagy abba semmit be nem tettek, 

 a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok. 
az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

 az ajánlatkérő nevét, címét; 
 az ajánlattevő nevét, címét; és a következő feliratot: :  

„AJÁNLAT – TOP-1.4.1-15.  Mini Bölcsőde építése - Határidő előtt nem bontható fel! ” 
 
Az ajánlatot annak az ajánlattevőnek kell benyújtania, aki a dokumentációt átvette.  

 
16. NYILATKOZAT ÉS IGAZOLÁS A KIZÁRÓ OKOK FENNÁLLÁSÁNAK 
HIÁNYÁRÓL 
 
Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) 
bekezdésének hatálya alá tartozik.  
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás 
során következnek be. 
A megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek 
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában 
foglaltak szerint kell igazolnia.  
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
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ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) 
– (2) bekezdések szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn 
nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal 
kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont): 
A kizáró okok hatálya alá esik az ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági 
szereplő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentum másolatát, vagy ajánlattevő 
nyilatkozatát arról, hogy a névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban, milyen azonosító alapján 
ellenőrizhető. Ajánlatkérő szükség esetén felvilágosítást kérhet azzal kapcsolatosan, hogy az ajánlatban 
megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve nem végez olyan építőipari kivitelezési 
tevékenységet, mely alapján az Étv. szerinti nyilvántartásban szerepelnie kell. 
 
17. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.  
 
Ajánlatkérő a következő biztosítékok nyújtását írja elő jelen eljárás során: 
 
Késedelmi kötbér, melyre ajánlatkérő a felhívásban meghatározott munkák határidejének eredménytelen 
eltelte után válik jogosulttá. A kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a teljes nettó 
vállalkozói díj összegének 0,5 %-a, maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a 
megrendelőt megilleti a szerződés felmondásának joga. 
 
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból, 
amiért felelős -, akkor Ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér 
alapja a nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a. 
 
Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. 
elvégzett munka vonatkozásában minimum 60 hónap általános jótállást ír elő a műszaki átadás-átvételt 
követő naptól számítva; (ajánlati elem minimum értéke: 60 hónap, legkedvezőbb szintje: 120 hónap) 
 
Jólteljesítési biztosíték: (a teljesítés igazolás kiállításától az ajánlattevő által vállalt jótállási idő lejártáig) a 
nettó megajánlott ellenérték összegének 5 %-a a Kbt.  134. § (3) bekezdés foglaltak szerint, a jótállási és 
szavatossági igények biztosítékaként. 
A biztosíték 36 hónapig kell, hogy rendelkezésre álljon. 
Ajánlattevőnek- a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint- nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési 
biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. 
A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134.§ (4) bekezdés alapján a jótállási kötelezettség kezdetének 
időpontjában, azaz az eredményes átadás-átvétel napjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a 
nyertes ajánlattevőnek. 
A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 
pontja alapján. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumokban 
található szerződéstervezet tartalmazza.  
 
 
18. A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 
A Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.  
 Oldalszám 
Tartalomjegyzék (oldalszámozással)  
1. RÉSZ -IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK  
Felolvasólap (M1 formanyomtatvány) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Ajánlati nyilatkozat (M2 formanyomtatvány) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
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Kizáró okok igazolása  
Nyilatkozat a kizáró okokról (M3 formanyomtatvány) (Ajánlat részeként 
benyújtandó) 

 

Nyilatkozat a kizáró okokról (M4 formanyomtatvány) (Ajánlat részeként 
benyújtandó) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében (M5 
formanyomtatvány) (Ajánlat részeként benyújtandó) 

 

Kizáró okok további igazolásai  
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása  

Mérleg (adott esetben) (Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó)  
A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti alkalmasság igazolása (Kbt. 69. § (4) 
bekezdés szerint benyújtandó) 

 

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-
ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért  

 

Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása  
Referenciaigazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja 
alapján. (M7 formanyomtatvány) (Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó) 

 

Szakemberek bemutatása (M8 formanyomtatvány)  
Önéletrajz (M9 formanyomtatvány) (Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint 
benyújtandó) 

 

Végzettséget igazoló okiratok (Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó)  
Rendelkezésre állási nyilatkozat (M10 formanyomtatvány) (Kbt. 69. § (4) 
bekezdés szerint benyújtandó)  

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasság igazolása (Kbt. 69. § (4) 
bekezdés szerint benyújtandó) 

 

Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Ajánlat részeként benyújtandó) 

 

2.RÉSZ - EGYÉB DOKUMENTUMOK  
Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről (M6 formanyomtatvány) 
(Ajánlat részeként benyújtandó) 

 

Nyilatkozat a jólteljesítési biztosítékról (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Változás bejegyzési kérelem (adott esetben) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Aláírási címpéldány, vagy aláírási minta (Ajánlat részeként benyújtandó)   
Meghatalmazás (adott esetben) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Egyéb, az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok (Ajánlat részeként 
benyújtandó) 

 

3.RÉSZ – ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS  
Tételes – ajánlattevő által beárazott – költségvetés: Amennyiben a tételes 
árazott költségvetés bármely tétele „0” forint összegű árat tartalmaz, az 
ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja az adott ajánlatot. Nincs lehetőség az 
egyes tételek más tételekkel együtt történő elszámolására sem. Nincs lehetőség 
észrevételi költségvetést benyújtani, továbbá nincs lehetőség az egyes 
költségvetési tételek munkanemének a módosítására, kiegészítésre. (Ajánlat 
részeként benyújtandó) 
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II. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 
 
Online csatolásra került.  
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III. SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

Vállalkozási szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
Ercsi Város Önkormányzat  
Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Telefon: 06/25/520-620 
Fax:  06/25/505-740 
E-mail:  polghivatal@ercsi.hu 
Adószám: 15727141-2-07 
Pénzforgalmi számlaszáma:  
Képviseli: Győri Máté polgármester  
mint Megrendelő, másrészről 
 
 
 
……………………………………….. 
Székhely:  
Telefon:  
Fax:   
E-mail:   
Adószám: …………………………….. 
Pénzforgalmi számlaszáma: ……………………………….. 
Képviseli: …………………………… (Cím: …………………………….; Elérhetőség:…………..) 
mint Vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
1. A szerződés tárgya 
 
A szerződés tárgya: „TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” közbeszerzési eljárásban 
meghatározott feladtok, a kiadott közbeszerzési dokumentumok, felhívás és a Vállalkozó ajánlata szerint, 
mely dokumentumok jelen szerződés 1. 2. és 3. számú mellékletét képezik. 
 
2. A szerződés időtartama 
 
2.1. Felek a jelen szerződést, 180 napos határozott időtartamra kötik azzal, hogy Vállalkozó ezen határidőn 
belül köteles a szerződést teljesíteni, mely nem lehet később mint 2018. november 30. A teljesítési határidő 
magában kell, hogy foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárást és a birtokbaadást is. Megrendelő előteljesítést 
elfogad. A szerződés valamennyi támogatási szerződés hatálybalépésének napját követő 2. napon lép 
hatályba, mely elégséges fedezet nyújt. A támogatási szerződés hatálybalépéséről, aznap értesíti 
Megrendelő a Vállalkozót. 
 
2.2. Felek rögzítik, hogy az építési munkaterület átadásának, továbbá az építési napló megnyitásának a 
napja jelen szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 15. nap. 
 
2.3. Felek megállapodnak, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időtartama 10 nap.  
 
2.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő alapján az építési beruházás 
oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. 
 
3. A teljesítés 
 
3.1. A teljesítés helye: Ercsi Fűzfa utca, hrsz.: 1048/8-9 
 
3.2. A teljesítés során Megrendelő képviselője Győri Máté polgármester, vagy az általa írásban 
meghatalmazott személy. Vállalkozó képviselője: …………………………, vagy az által írásban 
meghatalmazott személy. A szerződés teljesítése körében a felek közötti kapcsolattartás kizárólag a 
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képviselők, illetőleg az építési napló útján történik. A képviselőknek nem áll jogukban a szerződést 
módosítani.  
 
3.3. Vállalkozó a teljesítés csak azon szakaszában vehet igénybe közreműködőt, amelyet a közbeszerzési 
eljárásban tett ajánlatában megjelölt. 
 
3.4. A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen 
vezetett naplóban kötelesek egymással közölni a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, 
azzal hogy a Megrendelő köteles Vállalkozó által vezetett építési naplót legalább 5 munkanaponként 
ellenőrizni az általa megbízott jelen szerződés 5.5 pontjában szereplő műszaki ellenőr(ök) útján. 
 
4. Vállalkozó kötelezettségei: 
 
4.1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy az építési beruházást saját szervezésében vagy alvállalkozóval végzi az 
e tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően. A vállalkozó a jogosan igénybe 
vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.  
 
4.2. Vállalkozó köteles az elvégzett munkára teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni a sikeres átadás - 
átvételtől számított: ……………………. hónap.  
 
4.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és jótáll azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden 
kötelezettséget - ezen belül különösen a feladatok teljesítésére irányuló tevékenységet - a tőle elvárható 
szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, a Megrendelő 
szakmai és gazdasági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, valamint az európai uniós és a 
magyar jogszabályoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági előírásoknak megfelelően teljesíti. A 
Vállalkozó jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az 
alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját 
maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 
 
4.4. Vállalkozó köteles a megrendelőt az építési beruházás teljesítési idejéről legalább két munkanappal 
előbb értesíteni. 
 
4.5. Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontban meghatározott munkálatokat a 2.1. pontban meghatározott 
határidőre hiánytalanul elvégezni, beleértve a műszaki átadás-átvételt is. 
 
A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel követően kezdhetők meg. A Vállalkozó jogosult és 
köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az 
esetleges hiányosságokat építési naplóban rögzíteni, és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a 
hiányosságok megszüntetésére. 
 
Köteles a Vállalkozó vizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy 
hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzést. Ha a Vállalkozónak felróhatóan nem kerül 
megállapításra hiba vagy hiányosság, akkor a Vállalkozó vállalni köteles a felelősséget a korábban 
elkövetett hibák vagy korábban keletkezett hiányosságok következtében fellépő károkért, még abban az 
esetben is, ha igazolható, hogy a hibát más vállalkozó okozta. 
 
4.6. Vállalkozó kijelenti, hogy – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ alapján –  az egész építkezés biztosítására teljes körű építési-
szerelési biztosítást kötött (ún.: „Construction All Risk”, továbbiakban: C.A.R.). 
 
4.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során folyamatosan biztosít 1 fő felelős műszaki vezetőt, továbbá 
a munka hatékony, szakmailag kifogástalan elvégzéséhez szükséges számú személyzetet a közbeszerzési 
iratokban megadottak szerint. A felelős műszaki vezető személyét a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő 
előzetes hozzájárulásával jogosult megváltoztatni. A Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 13 § -ban meghatározott feladatokat az ajánlatában meghatározott felelős műszaki vezetővel 
elvégeztetni. Amennyiben a felelős műszaki vezető 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 §-ban 
meghatározott bármely kötelezettségét megszegi, a Megrendelő írásban az építési naplóba történő 
bejegyzéssel felszólítja a Vállalkozót a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 §-ban meghatározott 
kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 §-ban foglalt valamely 
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kötelezettség a felszólítás építési naplóban történt bejegyzésétől számított 15 napon belül sem teljesül, a 
Megrendelő jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől elállni, továbbá a kötelezettségek 
megszegéséből eredő kárának megtérítését követelni a Vállalkozótól. 
 
4.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök a 
rendelkezésére állnak. 
 
4.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során mindvégig betartja az építőipari kivitelezési tevékenységre 
vonatkozó hatályos jogszabályok előírásait. 
 
4.10. Vállalkozó köteles figyelembe venni a teljesítés során a Megrendelő utasításait. Ha a Megrendelő 
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés 
elmulasztásából eredő kárért a vállalkozó felelős. 
 
4.11. Vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért felelős. 
 
4.12. Vállalkozó köteles az építési beruházás során folytatott munkák során keletkező törmeléket 
elszállítani és ártalmatlanításáról gondoskodni. 
 
4.13. Vállalkozó köteles részt venni az utófelülvizsgálati eljáráson. 
 
4.14. Vállalkozó a teljesítés során köteles mindvégig együttműködni a Megrendelővel. Vállalkozó az 
esetlegesen szükségessé váló, előre nem látható pótmunkákról, azok felmerülésekor haladéktalanul köteles 
a Megrendelőt tájékoztatni és a szükségesnek ítélt pótmunkákat az építési naplóban rögzíteni.  
 
4.15. A vállalkozó köteles elvégezni a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkákat, illetve az 
olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet 
meg (többletmunka). 
 
A Vállalkozó kötelezettsége továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § -ban meghatározott 
feladatok ellátása, illetőleg kötelezettségek teljesítése. Amennyiben a vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 12. § -ban foglalt kötelezettségeit megszegi, a megrendelő jogosult – jelen szerződés 4.7 
pontjának rendelkezéseit megfelelően alkalmazva – a szerződéstől elállni, és érvényesítheti a vállalkozó 
szerződésszegéséből eredő kárának a megtérítési igényét. 
 
4.16. A munkaterület őrzését Vállalkozó saját, megfelelő jogosítványokkal rendelkező munkavállalóival 
vagy erre szerződött szakcéggel biztosítja. 
 
4.17. A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokat és ezt 
követően köteles meggyőződni azok helyességéről. Amennyiben további dokumentumok készítése 
szükséges köteles azokat elkészíteni vagy elkészíttetni. 
 
4.18. A Vállalkozó a neki átadott dokumentációra a benyújtott ajánlatában megtette a szükséges 
észrevételeket, későbbi észrevételezésre nincsen módja, a tervek hiányosságára kifogásként nem 
hivatkozhat. 
 
4.19. Vállalkozó megerősíti, hogy a munka kivitelezéséhez ajánlattételi felhívást és az átadott 
dokumentációt áttanulmányozta, a munkaterületet bejárta, a munkaterület körülményeit megismerte, a 
megállapodott vállalási összegben szerepeltette. Az elvégzendő munkákat, zavaró körülményeket az 
elvárható gondossággal áttanulmányozta, fentiekre hivatkozva többletköltséget nem számolhat el. A 
vállalkozási szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely 
a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható 
szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. (Az 
építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §.) Vállalkozó a jelen 
szerződéses aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező 
dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során, illetve a Szerződés megkötésével 
kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségükre 
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ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti vállalkozói 
díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési 
helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Beruházás funkciójának, céljainak megfelelő és 
rendeltetésszerű használatához, a teljes körű I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő 
megjelenésű és minőségű megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési 
munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. 
 
4.20. Az eltakarásra kerülő munkarészeket elfedés előtt Vállalkozó Megrendelő részére köteles bemutatni. 
E kötelezettség teljesítése érdekében Vállalkozónak 3 munkanappal megelőzően kell az eltakarásra kerülő 
munkarész elfedéséről Megrendelőt értesíteni. Amennyiben Vállalkozó ezt nem teljesíti, a munkarész 
teljesítés igazolása nem történik meg, illetőleg az eltakarás megszüntetésével járó munkálatokat köteles 
elvégezni. Amennyiben a Megrendelő építési naplóba bejegyzett felszólítását követő 3 napon belül nem 
szünteti meg az eltakarást a Vállalkozó, akkor a Megrendelő jogosult azt a Vállalkozó költségén más 
vállalkozóval elvégeztetni. A megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót az eltakarítási munkák 
elvégeztetéséről, illetőleg azok költségeiről. A Vállalkozó köteles a Megrendelő – eltakarás 
megszüntetésével kapcsolatos munkák elvégeztetésére, illetőleg azok költségeire vonatkozó – levelének 
kézhezvételétől vagy az építési naplóba történő bejegyzésétől számított 3 napon belül az eltakarás 
megszüntetésével kapcsolatos költségeket a Megrendelőnek megfizetni. 
 
4.21. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelővel és a tervezővel 
minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni. 
 
4.22. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy 
a szállítás során használt utak, épületek és épületrészek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne 
szenvedjenek. A szállító útvonalak kiépítésével, karbantartásával, megerősítésével, javításával és 
helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik. A 
szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót 
terhel minden felelősség, és viselnie kell annak következményeit. 
 
4.23. A Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása – és jelenlétükről való gondoskodás – az 
építési beruházás készre jelentését követő teljesítés igazolás kiadására vonatkozó eljárásokra. 
 
4.24. Vállalkozó a teljesítés igazolás kiadásához és a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükséges, valamint 
általa biztosítandó dokumentumokat a Megrendelő rendelkezésére köteles bocsátani az építési beruházás 
készre jelentésével egyidejűleg, illetve a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáig és a műszaki – 
átadás átvételi eljárás során a Megrendelővel együttműködni.  
 
4.25. A Vállalkozó köteles biztosítani a beruházás ütemterv szerinti megvalósításához szükséges 
erőforrásokat, beleértve az esetleges lemaradások megszüntetéséhez szükséges ráfordításokat (többlet-
létszám, műszakszám, stb.) is. Köteles továbbá, megfelelő műszaki létszámmal és koordinációval 
biztosítani, hogy az alvállalkozók egymással összhangban és a lehető legnagyobb hatékonysággal 
végezhessék kijelölt feladataikat. A jelen Szerződéses aláírásával a Vállalkozó megerősíti, hogy valamennyi 
olyan erőforrás rendelkezésére áll, amelyek a beruházásához megvalósításához szükségesek. 
 
4.26. A beruházásból esetlegesen eredő forgalmi korlátozások és lezárások miatt a Vállalkozó köteles 
fokozottan együttműködni a Megrendelő által megjelölt kommunikációs kapcsolattartó személlyel vagy 
szervezettel. E körben szükség esetén a Vállalkozó napi rendszerességgel köteles adatot szolgáltatni az 
aktuális és várható forgalmi korlátozásokról és lezárásokról, valamint azok előrelátható időtartamáról. 
Vállalkozó a forgalom-szervezési feladatokat ellátó személy vagy szervezet intézkedéseivel szemben 
tűrésre kötelezett. Köteles továbbá együttműködni az érintett személyekkel, szervezetekkel abban az 
esetben, ha az általa végzett munkálatok egyéb nagyberuházások munkálataival a munkaszervezés 
vonatkozásában összeütközésbe kerülnének. 
 
4.27. A Vállalkozó köteles saját költségén helyreállítani a beruházás során az építési területen, a 
szomszédos épületekben, közterületben, illetve közművekben vagy más alépítményekben általa vagy 
alvállalkozói által okozott károkat. 
 
4.28. Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por és egyéb szennyeződések 
megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat köteles betartani. Köteles továbbá a 
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munkaterületekről és a csatlakozó idegen területekről az építkezéssel önmaga vagy alvállalkozói által 
okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. Amennyiben a Vállalkozó a fenti kötelezettségeit 
felszólítás ellenére sem teljesíti, az ebből adódó helyreállítási munkákat a Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
költségére elvégeztetni. Vállalkozó köteles gondoskodni a felvonulási létesítmények létrehozásáról és 
elbontásáról, valamint a felvonulási és építési területek vagyonvédelméről. A kivitelezéshez szükséges víz 
és elektromos energia vételezésének, továbbá esetleges más közmű (gáz, csatorna) használatának költsége a 
Vállalkozót terheli. A közmű-vételezési lehetőséget a Vállalkozó szintén saját költségén köteles 
megteremteni. 
 
4.29. Az építésszervezéssel kapcsolatos összes feladat a Vállalkozó kötelezettsége. 
 
4.30. A Megrendelő, a Műszaki Ellenőr és a Vállalkozó képviselői közötti koordináció biztosítására a Felek 
heti rendszerességgel kötelesek kooperációs értekezletet tartani, amelynek kezdeményezésére a Vállalkozó 
köteles. Megrendelő ezt meghaladóan jogosult 48 órán belül megtartandó rendkívüli kooperációs 
értekezlet összehívására. 
 
4.31. Vállalkozó a kivitelezés megvalósítására lényeges kihatással bíró (műszaki megoldás, határidő stb.) 
észrevételeiről az építési naplóban történő bejegyzésen túlmenően haladéktalanul köteles levél útján is a 
Megrendelőt, és a Műszaki Ellenőrt azok székhelyén tájékoztatni. Ezen tájékoztatási kötelezettségének 
elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 
 
A munkavédelemre vonatkozó vállalkozói kötelezettségek: 

4.32. Vállalkozó köteles a munkaterületen a biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet munkavállalóival 
betartatni, köteles továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglalt 
követelményeknek maradéktalanul megfelelni. 

4.33. Vállalkozó köteles a munkaterületre való felvonulást követően rendszeres baleset-, munka- és 
tűzvédelmi oktatásban részesíteni munkavállalóit, és az erről készült jegyzőkönyv egy másolatát köteles ezt 
követően a Mérnöknek haladéktalanul átadni. 

4.34. Vállalkozó köteles ellátni a dolgozóit az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
érdekében egyéni védőfelszereléssel, ruházattal, lábbelivel, és azok használatát köteles folyamatosan 
ellenőrizni és megkövetelni. Vállalkozó felel az alkalmazottai és alvállalkozói vagyoni és testi épségében 
bekövetkezett károkért. 

4.35. Az építkezés általános rendjét és biztonságát Vállalkozó szervezi. Vállalkozó a saját dolgozói és 
alvállalkozói tevékenységével összefüggésben felmerülő károkért a teljes munkaterületen baleset-, munka- 
és tűzvédelmi felelősséggel tartozik. 

4.36. Több alvállalkozó egyidejű munkavégzése esetén azok munka-, tűz- és balesetvédelmi koordinálása a 
Vállalkozó feladata. 

4.37. Vállalkozó azonnal írásban, telefonon vagy küldönc útján köteles Megrendelőt és a Mérnököt 
tájékoztatni minden munkahelyi személyi sérüléssel vagy jelentősebb vagyoni kárral járó balesetről. Az erre 
vonatkozó jelentésben köteles rögzíteni a baleset minden ismert körülményét, a személyi sérülés vagy 
vagyoni kár természetét és ismert mértékét, minden tanú és olyan személy nevét és címét, aki ismerheti a 
baleset körülményeit és részleteit. Vállalkozó köteles továbbá jelenteni minden olyan körülményt, amely a 
Beruházással érintett területen dolgozók testi épségét veszélyezteti, és annak elhárítása a Vállalkozó 
hatáskörén kívül esik. 

4.38. Amennyiben a Vállalkozó a fenti munka-, tűz- és balesetvédelmi kötelezettségeit elmulasztja, és 
azoknak a Megrendelő vagy a Mérnök felhívása ellenére sem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a 
munkavédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 

4.39. Vállalkozó a munkaterület sajátosságát, - mely szerint az építési terület egy oktatási-, és egy nevelési 
intézmény közvetlen közelében, illetve az intézmény területén helyezkedik el – figyelembe kell vennie, és a 
különösen nagy zajjal, porral járó munkafázisok megkezdése előtt a megrendelő képviselőjével egyeztetni 
köteles. 
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5. Megrendelő kötelezettségei: 
 
5.1. Megrendelő köteles Vállalkozónak átadni a rendelkezésére álló, beruházáshoz szükséges 
információkat, dokumentumokat, hatósági engedélyeket. 
 
5.2. Megrendelő köteles a munkavégzés helyét munkavégzésre alkalmas állapotban a vállalkozó 
rendelkezésére bocsátani. 
 
5.3. Megrendelő köteles a szerződésszerű – jelen szerződés kötelezettségeinek megfelelő – munkát átvenni 
és határidőre megfizetni Vállalkozó részére a 6. pontban meghatározott vállalkozói díjat. 
 
5.4. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik az építési beruházás ellenszolgáltatásának teljesítéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 
 
5.5. Megrendelő köteles részt venni a műszaki átadás-átvételi eljárásban, valamint köteles – műszaki 
ellenőr útján – gondoskodni a teljesítés igazolás kiállításáról az egész építési beruházás teljesítésének, 
befejezésének napján a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. 
 
A teljesítés igazolás kiadására jogosult személy(ek): 
………………………………… műszaki ellenőr 
………………………………… 
 
5.6. Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a Vállalkozóval. 
 
5.7. Megrendelő köteles a munkát időközönként ellenőrizni. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy 
éven belül Megrendelő köteles előkészíteni az utófelülvizsgálati eljárást és arra meghívni a Vállalkozót. 
 
A Megrendelő kötelezettsége továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § -ban meghatározott 
feladatok ellátása, illetőleg kötelezettségek teljesítése. 
 
A Megrendelő köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16 § -ban meghatározott feladatokat az 5.5 
pontban meghatározott műszaki ellenőr(ök)kel elvégeztetni, azzal, hogy a fővállalkozó kivitelező által 
megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a műszaki átadás átvételi eljárás lezárásától 
számított, tizenöt munkanapon – figyelemmel a Kbt. 135. § és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § 
(3) bekezdés o) pontjára – belül a műszaki ellenőr köteles a teljesítésigazolást kiállítani és azt a Megrendelő 
és a Vállalkozó részére megküldeni. 
 
6. Árak, fizetési feltételek: 
6.1. Felek megállapodása és vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során tett ajánlata alapján a vállalkozói díj 
összege………………………..Ft+ (fordított) ÁFA, amely magában foglalja az építési beruházás 
kivitelezésével, teljesítésével járó valamennyi munkálat költségét, továbbá tartalmazza az ajánlattevő által 
megajánlott vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet is, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet. rendelet 20. §-ában szabályozottakra: 
 
A vállalkozói díj összege magában foglalja különösen: 
o a közvetlen költségeket, ennek keretében az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a 

fuvarozási és rakodási költséggel együtt, valamint az építőipari rezsióradíj alapján számított 
munkadíjat, 

o a fedezetet, ennek keretében a közvetlen költségek között nem szereplő általános 
költségeket és a tervezett nyereséget. 

o a vállalkozó által a teljesítésbe bevonni kívánt személyek bér- és járulékköltségeit,  
o a kivitelezéshez szükséges alapanyagok, valamint a felhasznált energia költségét,  
o a felmerülő többletmunkákat, illetőleg a közbeszerzési eljárás dokumentációjának 

mellékletét képező tételes költségvetés valamennyi munkaneme elvégzésének költségét, 
o továbbá az 5 %-os tartalékkeretet. 
o A teljes nettó vállalkozási díj magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan az alább 

megjelölt feladatokkal kapcsolatos valamennyi költséget: 
o A megvalósulási tervdokumentáció készítésének költségei (12 példányban); 
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o A szabványok, illetve a Megrendelő által elfogadott minőségbiztosítási dokumentáció 
szerinti minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségei, valamint a szükséges 
szakvélemények, minőségi tanúsítványok, a Szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló 
mérések költségei, illetőleg a kezelési és karbantartási utasítások (6 példányban) készítésének 
költségei; 

o Szavatossági és jótállási költségek; 
o A Kivitelezési Munkák időtartamára a szükséges ideiglenes mellék-létesítmények, kerítés, 

ideiglenes kapu stb. létesítésének és elbontásának költségei, valamint a közterület-foglalás 
költségei; 

o A Beruházással érintett területek és az azokkal közvetlenül szomszédos ingatlanok 
beruházás előtti műszaki állagfelvételének, állagmegóvásának és a Vállalkozó által ezen területeken 
okozott károk helyreállításának költségei, valamint az építkezés befejezése utáni ellenőrző 
jegyzőkönyv felvételének költségei, illetőleg az e körben esetlegesen felmerülő jogvitákban a teljes 
körű jogi képviselettel és az ítélet végrehajtásával összefüggésben felmerülő költségek; 

o A Kivitelezési Munka megvalósításhoz szükséges valamennyi árvonzat (pl. a 
segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulás, egyéb díjak, költségek, ideiglenes létesítmények 
stb. értéke); 

o A szükséges üzemi próbák, próbaüzem, beszabályozások, mintavételek elvégzésének, 
valamint a kiértékelések, szakvélemények és műbizonylatok költsége; 

o A közművekkel való összekötés költségei; 
o A munkaterület őrzése, védése, közlekedés- és forgalomszervezés, továbbá ennek 

költségei; 
o a Beruházás teljes kivitelezési idejére vonatkozó építésszerelési és felelősségi biztosítás 

költségei, ide értve a biztosítási szerződésekben meghatározott önrész összegét; 
o munkavédelemmel kapcsolatos feladatok költségei; 
o üzembe helyezési/forgalomba helyezési eljárások költségei; 
 
Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában foglalt áron felül semmilyen jogcímen térítésre nem 
tarthat igényt. Felek e körben rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátotta a beruházással összefüggő valamennyi rendelkezésre álló tervdokumentációt, a 
tételes árazatlan költségvetést és a kiegészítő tájékoztatást, melyet a Vállalkozó a megajánlott vállalkozói 
díja alapján megfelelően beárazott, erre tekintettel adta meg az árajánlatát, mely alapján kötelezettséget 
vállal, hogy a jelen szerződésben foglalt vállalkozói díjért a teljes kivitelezési és kapcsolódó munkákat 
elvégzi. 
 
Felek rögzítik, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a vállalkozási szerződés 
megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció 
olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett 
észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 
 
6.2. Vállalkozó jogosult Kbt. 135. § (7) és (8) bek. szerint a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa 
nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő igénybevételére, 
melyet a végszámlában kell elszámolni. 
 
6.3. A projektet európai uniós támogatói forrásból valósul meg (TOP-1.4.1-15) az utófinanszírozásra 
vonatkozó szabályok szerint. 

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján - a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó 
nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékében biztosítja az előleg 
igénybe vételét. 

Az előleg a 322/2015 Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület 
átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. 

Az előleget a végszámlában kell elszámolni. 
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A teljesítés során az előlegszámlát nem számítva 3 db számla (2 rész- és egy a végszámla) benyújtásának 
lehetősége biztosított az alábbiak szerint: 

- az 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 35 %-ának megfelelő 
összegről az ajánlattevő által benyújtott műszaki ütemterv szerinti 35 %-os készültség esetén.  

- a 2. részszámla benyújtásának lehetősége a teljes nettó vállalkozói díj további 35 %-ának megfelelő 
összegről az ajánlattevő által benyújtott műszaki ütemterv szerinti 70 %-os készültség esetén. 

- végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj még nem érvényesített összegéről (30 %) a 
megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla elismerésének 
feltétele a megrendelő és a műszaki ellenőr által ellenjegyzett teljesítési igazolás, amely a sikeres 
műszaki átadás-átvételt követően állítható ki, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak 
összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása. 

 
Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) 
teljesíti a Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 322/2015 Korm. rendelet 32/A. §-a szerint. A számla benyújtása a 
teljes nettó vállalkozói díj összegéről a megvalósult teljesítés esetén lehetséges, sikeres műszaki átadás-
átvételt követően. A végszámla elismerésének feltétele a megrendelő és a műszaki ellenőr által ellenjegyzett 
teljesítési igazolás, amely a sikeres műszaki átadás-átvételt követően állítható ki, a megvalósulási és átadási 
dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti 
visszaszolgáltatása. 
 
6.4. A Vállalkozó illetőleg az alvállalkozó(k) az ellenszolgáltatás megfizetésére kijelölt bankszámlaszámait 
jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben 4. számú melléklet tartalmában változás áll 
be, a Vállalkozó a megváltozott tartalomról, a változás bekövetkezéséről való tudomásszerzést követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 3 naptári napon belül tájékoztatja a Megrendelőt. 
 
6.5. Vállalkozó, illetőleg a 4.1 szerinti alvállalkozó a számla kiállítására kizárólag a Megrendelő által 
kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult. A vállalkozó által kiállított számlának meg kell felelnie a 
vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak.  
 
6.6.. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, és egyiküknek sincs 
olyan jogállása, mely alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Egyebekben a számlázásra és a 
kifizetésre a mindenkor hatályos ÁFA törvény az irányadó. 
 
6.7. Tartalékkeret lehívásának módja:  
Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés során olyan, a kiviteli tervdokumentációban és az 
árazatlan költségvetésben nem szereplő munka merül fel, amely a beruházás teljes befejezéséhez 
műszakilag elengedhetetlenül szükséges, azaz amely nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem 
használható, azt a Vállalkozó a tartalékkeret terhére köteles elvégezni. Az ilyen munka felmerülésekor a 
Vállalkozó haladéktalanul írásban jelezni köteles a Megrendelő felé a felmerülő pótmunka jellegét, várható 
költségeit és szükségszerűségének műszaki indokait. Megrendelő – a műszaki ellenőr bevonásával és 
írásbeli szakvéleményével – legkésőbb a Vállalkozó bejelentését követő 15 napon belül írásban dönt. A 
pótmunka elszámolására a Vállalkozó által az ajánlatában tett költségvetés alapján kerül sor.  
 
7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
7.1. Késedelmi kötbér 
 
A Megrendelő késedelmi kötbérre a felhívásban meghatározott munkák határidejének eredménytelen 
eltelte után válik jogosulttá.  
A kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a teljes nettó vállalkozói díj összegének 
0,5 %-a, maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a megrendelőt megilleti a 
szerződés felmondásának joga. 
Megrendelő a késedelmi kötbér összegének megfizetésén felül kérheti a késedelmi kötbért meghaladó 
kárának a megtérítését is. 
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7.2. Biztosítási szerződés 
 
A Vállalkozó a kivitelezés idejére köteles – jelen szerződés 4.6 pontja szerint – az alábbi biztosítási 
szerződéseknek a beruházás befejezéséig történő hatályban tartására: 

o A létesítmény építésszerelési munkáira vonatkozó biztosítási szerződés, amelynek 
minimális összege az ellenszolgáltatás végösszegével megegyező mértékű káreseményre 
vonatkozik; 

o A létesítmény és a vállalkozó eszközeinek biztosítása: alsó határa 1.000.000 forint 
esetenként, és évente 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg; 

o Harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés 
(felelősségbiztosítás): minimális összege 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg. 

 
A Vállalkozó jelen pontban meghatározott szerződéseket köteles jelen szerződés aláírásának napján 
megkötni és jelen pontban meghatározott szerződések egy-egy eredeti példányát a Megrendelő részére 
haladéktalanul, de legkésőbb azok aláírásától számított 10 napon belül megküldeni. Amennyiben ezen 
kötelezettségének – határidőn belül történő – teljesítését a Vállalkozó elmulasztja, a Megrendelő jogosult 
jelen szerződéstől – a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – elállni.  
 
7.3. Meghiúsulási kötbér 
 
Vállalkozó, amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból, amiért felelős -, akkor Ajánlatkérő 
részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja nettó vállalkozói díj. A 
meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a. Megrendelő kötbér összegének megfizetésén felül 
kérheti a Meghiúsulási kötbért meghaladó kárának a megtérítését is. 
 
7.4 Jólteljesítési biztosíték 
 
A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott nettó vállalkozói Díj összege 3 %-ának 
megfelelő, azaz ………………………… Ft összegű jólteljesítési biztosítékot Megrendelő részére nyújtani 
a szerződésszerű teljesítéséről szóló teljesítés igazolás kiállításával egyidejűleg. 
 
A jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség más Vállalkozóval történő elvégeztetésének költségeit, és 
az ezzel összefüggésben felmerülő károk fedezetét képezi. 
 
A Megrendelő a jólteljesítési biztosítékot a teljesítésigazolás kiadásának napjától számított 24 hónapig tartja 
vissza, felhasználás esetén feltöltési kötelezettség a Vállalkozót nem terheli. Ezen biztosíték Vállalkozó 
választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő 
befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvénnyel. 
 
A – jólteljesítési biztosíték – bankgarancia akkor megfelelő, ha: 
• korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
• a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető, 
• futamideje a jótállási időszak végéig tart. 
 
A fentieken túlmenően a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kötelezettség- vállalását, hogy a 
Megrendelő első írásbeli felszólítására – a Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva –, a 
jogviszony vizsgálata nélkül a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek a 
megjelölt összeget. 
 
8. Egyéb 
8.1. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkaterületen 
vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni 
 
8.2 A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a 
késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza vagy a teljesítés a másik fél 
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érdekkörében vagy mindkét fél érdekkörén kívül eső okból lehetetlenült. 
 
8.3. Szerződő felek rögzítik, hogy  
Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. § -a szerint. 
 
Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak, valamint a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 8.4. pontban részletezett ügyletekről az Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 
 
8.4. A Megrendelőként szerződő fél 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 vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi 
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 
fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 
ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
8.5. A szerződés teljesítésére és esetleges módosítására a Kbt. 138. § - 141.§ -okban foglaltak az 
irányadóak. 
 
8.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés alapján valamely rendelkezés értelmezése vagy 
szerződés teljesítése során köztük vitás kérdés merül fel azt először közvetítői eljárás segítségével kísérlik 
meg rendezni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a közvetítői eljárás eredménytelenül zárul a Megrendelő 
székhelye szerinti illetékes bíróság jogosult eljárni a köztük fennálló jogvitában. 
 
8.7. Felek rögzítik, hogy jelen jogviszony során a másik félhez intézett ajánlott küldemény formájában 
postán feladott írásbeli nyilatkozatokat a feladás napjától számított 5. naptári napon a másik fél részére 
kézbesítettnek tekintik, kivéve, ha küldeményt kapó fél a posta által kibocsátott közokirattal igazolja, hogy 
a küldemény kézbesítése sikertelen volt. 
 
8.8 Felek megállapodnak, hogy a Kbt. szerinti rendelkezések, továbbá a közbeszerzési iratok jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képezik, így az azokban foglalt rendelkezések, kitételek kötelezően 
alkalmazandóak a felek között fennálló szerződéses viszonyban. 
 
8.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a Kbt., valamint az építési 
kivitelezési tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
A jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 
aláírják. 
 
Kelt:.................................................. 
 
 ......................................……….                                          ....................................... 
  Ercsi Város Önkormányzata     
              Megrendelő                                    Vállalkozó 
képviseli: Győri Máté polgármester 
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IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 
 
 

Ajánlatkérő a nyilatkozatminták használatával kapcsolatban tájékoztatni kívánja ajánlattevőket, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 69. §-a szerint a bírálat 
folyamata alapvetően két jól elkülöníthető szakaszra tagolódik.  
 
Az első szakasz során ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat kötelesek benyújtani, amelyek 
alkalmasak arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget 
tegyen. 
 
A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § 
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények 
tekintetében kell igazolásokat benyújtania. A második szakaszra benyújtandó nyilatkozatokat ajánlattevő(k) 
kizárólag ajánlatkérő erre irányuló kifejezett felhívása alapján kötelesek benyújtani. 
 
A jelen közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak részeként rendelkezésre bocsátott 
nyilatkozatmintákat a fenti két szakasznak megfelelően kerültek csoportosításra. 
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I. SZAKASZ 
 

M1 MELLÉKLET 
 

FELOLVASÓLAP 
 

 Felolvasólap1 

1. Ajánlattevő adatai: 

 

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

Önálló 

Ajánlattevő 

 

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe 

Közös 

Ajánlattevő 

 

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. 

 
2. Ajánlat tárgya: „TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde 
építése” 
 
 
 
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
 

Összesített nettó vállalkozói díj  
Ft 

Az eljárást megindító felhívás 13 
pontjának M/2. pontjában 
meghatározott szakember szakmai 
tapasztalata (hónapban megadva)  

HÓNAP 

Jótállás időtartama (hónapban 
megadva)  

HÓNAP 

 
 
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 MELLÉKLET 
AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 
„TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” 
 

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

Önálló Ajánlattevő  

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe, fax száma 

Konzorcium 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 SZEMÉLY2 

Név  

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 
1. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben az alábbi alvállalkozók fognak a teljesítésben 
közreműködni: 

 

A közbeszerzés azon részének megjelölése, 
amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni 

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, címe 
(székhelye) 

  

  

 
2. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbiakban megjelölt alkalmassági 

követelményeknek az alábbi szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni3: 

                                                 
2  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 e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres 
elküldés Ajánlatkérő/Ajánlatkérő nevében eljáró készülékén megjelenő visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők 
részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  
3 Meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására 
vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
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Az igénybe venni kívánt szervezet (személy) 
neve, címe (székhelye) 

A felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelmény(ek) 
meghatározása, melynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 
támaszkodik 

  

  

 
3. Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján az „TOP-1.4.1-15 

„Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, 
közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 
kibocsátott Ajánlattételi Felhívásban és az Közbeszerzési Dokumentumokban rögzített feltételeket és 
azok szerves részét képező kiegészítő tájékoztatás(oka)t felülvizsgáltuk és teljes egészében elfogadjuk, 
melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajánlatot teszünk az Ajánlattételi Felhívásban, a Közbeszerzési 
Dokumentumokban és a kiegészítő tájékoztatás(ok)ban meghatározott munkáknak a Közbeszerzési 
Dokumentumokban meghatározott szerződéses és egyéb feltételeknek megfelelő módon történő 
teljesítésre. 

 
4. Nyilatkozunk továbbá, hogy az Ajánlattételi Felhívás és dokumentáció feltételeit megismertük és 

elfogadjuk Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy a szerződést a Felolvasólapon vállalt 
ellenszolgáltatásért teljesítjük.  

 
5. Nyilatkozunk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

szerint  
 
mikrovállakozásnak4 
kisvállalkozásnak 
középvállalkozásnak 
 minősülünk. 
 nem tartozunk ezen törvény hatálya alá. 
 
 
6. Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a Közbeszerzési Dokumentumokat, 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. 

 
7. Kijelentjük, hogy az általunk a közbeszerzési eljárás során tett ajánlat magában foglalja a teljesítéssel 

járó valamennyi munkálat költségét, valamint a tartalékkeretet. 
 

8. Nyilatkozunk, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelünk, 
továbbá nem állunk a felhívásban hivatkozott kizáró okok hatálya alatt.  
 
 

Kelt: 
……………………………… 
cégszerű aláírás 

M3 MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 

                                                                                                                                                         
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
4  A megfelelő rész aláhúzandó.  
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„TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” 

 
(a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdése és az 62. § (2) 
bekezdése tekintetében) 
 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 
 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok: 
 
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben 
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült: 
 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve 
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben 
részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 
 
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés 
nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. 
szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
 
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
 
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, 
bűnsegély vagy kísérlet; 
 
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 
 
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 
 
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban; 
 
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének 
nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 
 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, 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; 
 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három 
éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
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f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) 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; 
 
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy 
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a 
Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság 
által jogerősen megállapított időtartam végéig; 
 
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis 
nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az 
érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében 
sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának 
megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben 
meghozott határozata jogszerűnek mondta ki; 
 
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő 
adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 
közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az 
alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási 
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 
 
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság 
fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó 
döntését, és 
 
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott 
helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa 
szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel 
meg; 
 
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely 
jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy 
koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem 
került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban 
vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
 
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
 
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek 
tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 
 
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi 
hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem 
régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén 
jogerős bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel 
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vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
 
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való 
előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon 
orvosolni; 
 
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - 
véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában 
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen 
jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem 
régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; 
 
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 
11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az 
ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a 
Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást 
feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a 
Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította; 
 
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére 
biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben 
meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította; 
 
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött 
szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság 
véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a 
bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította. 
Kbt. 62. § (2) bekezdés: 
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában, amennyiben 
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén 
annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve 
személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan 
személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt 
évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - 
vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli 
mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény 
elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője 
vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy 
felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy 
volt. 
 

- Fentiek tekintetében nyilatkozom, hogy közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet 

 
 
VAN    vagy    NINCS. 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 

- Amennyiben van tekintetében a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott 
feltételek 

 
 
FENNÁLNAK    vagy   NEM ÁLLNAK FENN. 
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(a megfelelő aláhúzandó) 
 
 
 

- A 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet megnevezése (név, székhely): 

 
 
 
 
Kelt: 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
M4 MELLÉKLET 
 
 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 
„TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 67. § (4) bekezdése tekintetében 
 
 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) 
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 
 
 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 
 
Nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, 
amely(ek) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll(nak). 
 
 
 
Kelt:  
   
 
      ____________________________ 
          
       Cégszerű aláírás 
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M5 MELLÉKLET 
 
 
 
 

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS KB) PONTJA TEKINTETÉBEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { 
közös ajánlattétel esetén a képviselő } nyilatkozom, hogy: 
  
- szervezetünk olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén nem jegyeznek; erre 
tekintettel, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve 
és állandó lakóhelye: 
 
 
VAGY 
 
  
- olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek. 
 
 
 
VAGY 
 
 
- olyan társaságnak minősül , mrelnyek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy 
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa 
 
 
Kelt: 
 
 
 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 
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M6 MELLÉKLET 
 
 

NYILATKOZAT A 322/2015. (X. 30.) KORM. RENDELET AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK 
KÖZBESZERZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET 26. § 

TEKINTETÉBEN 
 

 
„TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” 
 
 
 

Alulírott………………………..ajánlattevő nyilatkozom, hogy nyertességem esetén vállalom a 
közbeszerzés tárgya szerinti felelősségbiztosítás megkötését illetve a meglévő biztosítás kiterjesztését az 
építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)  Korm. rendelet 26. § 
alapján. 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 
 
 
 
 

II. SZAKASZ 
 

M7 MELLÉKLET 
 
 

Nyilatkozat 
 

a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében 
 

 
Referencia-nyilatkozat 

 
„TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” 
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A másik 
szerződő fél 
megnevezése, 
elérhetősége 

A teljesítés 
helye és 
ideje 

A 
megrendelés 
tárgya, 
mennyiség 

Nyilatkozat, 
hogy a 
teljesítés a 
szerződésne
k és az 
előírásoknak 
megfelelően 
történt-e 

A 
felhívásban 
előírt 
alkalmassági 
feltétel, 
amelynek az 
adott 
teljesítéssel 
meg kíván 
felelni 

A szerződést 
kötő másik fél 
megnevezése,  
felvilágosítást 
adó személy 
beosztása, 
telefonszáma 

      
      
      
 
 
Kelt: 
 
 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 
 
 
 
M8 MELLÉKLET 

NYILATKOZAT5 
 
 

 
„TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { 
közös ajánlattétel esetén a képviselő }, a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – Kr. 22. § (2) bekezdés b) 
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy 
 
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 
 Szakértő neve A szerződés teljesítésekor betöltendő 

munkakör 
   
   
   
   
   

 
Az itt feltüntetett szakemberek végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását az 
ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok tartalmazzák. 
 
 
Kelt:  
 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 

                                                 
5 Az ajánlattevő tölti ki. 
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M9 MELLÉKLET 
 
 

ÖNÉLETRAJZ 
 

 
„TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

 
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése 

  

  

 
KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (-

tól -ig) 
Ellátott funkciók és feladatok, beosztások 

ismertetése 
  

 
Egyéb képességek:  
 
Kelt: 
 
  ________________________  
 Szakember sajátkezű aláírása 
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M10 MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT 
Az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról 

 
 

„TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” 

 
Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott 
……………………………… szakember kijelentem, hogy részt veszek a fent említett közbeszerzési 
eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni 
kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan 
önéletrajzomat benyújtották: 
 

Mettől Meddig 

{időszak kezdete} {időszak vége} 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra 
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. 
 
 
Kelt:  
 
  ________________________  
 Aláírás 
 
 
 

4. napirendi pont: a Mázsaház utca felújításának kivitelezési munkálataira 
vonatkozó ajánlattételi felhívás közzétételéről 

                        Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
      

Győri Máté polgármester ismerteti a 20-54/2018. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 7. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzat 
2017. évben az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton a 
Mázsaház utca felújítására elnyert támogatás keretében elkészült a munkálatok 
kivitelezésének közbeszerzési kiírásához szükséges műszaki specifikáció és az ajánlattételi 
felhívás. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal 
kapcsolatban.  Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a képviselőket, hogy a határozati 
javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mázsaház utca felújításának kivitelezési 
munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívás közzétételéről 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2018. (II.27.) határozata 

a Mázsaház utca  felújításának kivitelezési munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívás 
közzétételéről  
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mázsaház utca felújításának kivitelezési 
munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívást e határozat melléklete szerint elfogadja, és azt 
közzéteszi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős:  Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2018. március 2. 

 
„Melléklet a 66/2018. (II.27.) határozathoz” 

 
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzata  
 
 

 
 
 

Ajánlattételi felhívás 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
MÁZSAHÁZ UTCA - ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS 

 
 
 

Ercsi, 2018. 
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1. AJÁNLATKÉRŐ 
Ercsi Város Önkormányzata 
(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)  
Cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Tel.: 06/25/520-620, Fax: 06/25/505-740 
További felvilágosítás: Szűk Katalin 
Fax: 06/25/515-601 
e-mail: kszuk@ercsi.hu 
 
 
2. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, 
HATÁRIDEJE, ANNAK BESZERZÉSI HELYE  
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen, jelen ajánlattételi felhívás megküldésével 
egyben (ahhoz csatolva) bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére, valamint feltölti a KBA-ba is. 
 
A dokumentumok az alábbi linken is elérhetőek: 
 
https://drive.google.com/open?id=1mI4sXV0VHX-vEJH_42jLp2Bu98BVcsTO 
 
3. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA ÉS ANNAK INDOKLÁSA 
 
Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti nyílt eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás): Jelen 
közbeszerzési eljárás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot. 
 
4. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE 
 

1. rész 
 
1. Előzmények 
Ercsi Város Önkormányzata pályázati forrás felhasználásával tervezi felújítani a Mázsaház utcát. 
Ercsi Város Önkormányzata az Ercsi, Mázsaház utca útburkolat és csapadékvíz-elvezetés felújítás 
egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítésére adott megrendelést a LUMIX Mérnöki Iroda Lukács 
Miklós egyéni vállalkozó részére. A tervezés indításakor helyszíni bejárásra került sor, melynek alapján 
részletes helyszíni geodéziai felmérés készült 2017. október hónapban. A geodéziai felmérés alapján az e-
közmű rendszeren keresztül a közműadatok beszerzésre és a terveken ábrázolásra kerültek. Az előzetes 
egyeztetés, helyszíni geodéziai felmérés és közműadatok figyelembe vételével a felújítási terv munkaközi 
állapotban ismételt egyeztetésre került a Megrendelő képviselőjével. A Megrendelő által szolgáltatott 
meglévő burkolat feltárási adatok figyelembe vételével került meghatározásra a burkolatszerkezet 
felhasználhatósága és a hossz-szelvényi kialakítás módja. 
 
2. Meglévő állapot 
A Mázsaház utca Ercsi város egyik kiemelkedő gyűjtőútja a Dózsa György út – Szent István út közötti 
szakaszon. A meglévő útszakasz 287 m hosszú, 2x1 forgalmi sávos 4,5-5,5 m szélességű aszfaltmakadám 
burkolatú, mindkét oldalon 0,50 – 1,00 m szélességű stabilizált padkával, szakaszosan nyílt árkos 
útvíztelenítéssel, csapadékvíz-elvezetéssel, a kapubejárók alatt változó átmérőjű átereszekkel. A meglévő 
útszakasz víztelenítése szikkasztó jellegű, a csapadék helyben tartását biztosítja a meglévő és szakaszosan 
kétoldali útárok.  
A meglévő úthoz bal oldalon csatlakozik a Toldi Miklós utca és a Búzavirág utca. 
A Mázsaház mentén mindkét oldalon szakaszosan beton, illetve aszfalt burkolatú járda található a kerítés 
mellett vezetve.  
A Mázsaház utcában lévő ingatlanok kapubejárói részben burkolt, részben stabilizált szerkezetűek. 
A Mázsaház utca meglévő közvilágítással rendelkezik. 
 Az útburkolat szerkezete jelentősen elhasználódott, szakaszosan tönkrement, felújítása, rekonstrukciója 
időszerűvé vált. 
 
3. Útburkolat és csapadékvíz-elvezetés felújítás, rekonstrukció 
Az útburkolat és csapadékvíz-elvezetés felújítás, rekonstrukció kivitelezési munkákat a LUMIX Mérnöki 
Iroda EV. LM.230/01/2017. tsz-ú Ercsi, Mázsaház utca Útburkolat felújítás útépítési-, forgalomtechnikai- 
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és csapadékvíz-elvezetési egyesített engedélyezési és kiviteli terve alapján kell elvégezni. 
 
 

2. rész: 
 
1. Előzmények 
A Megrendelő által szolgáltatott meglévő burkolat feltárási adatok figyelembe vételével került 
meghatározásra a burkolatszerkezet felhasználhatósága és a hossz-szelvényi kialakítás módja. 
 
2. Meglévő állapot 
A Mázsaház utca Ercsi város egyik kiemelkedő gyűjtőútja a Dózsa György út – Szent István út közötti 
szakaszon. A meglévő útszakasz 287 m hosszú, 2x1 forgalmi sávos 4,5-5,5 m szélességű aszfaltmakadám 
burkolatú, mindkét oldalon 0,50 – 1,00 m szélességű stabilizált padkával, szakaszosan nyílt árkos 
útvíztelenítéssel, csapadékvíz-elvezetéssel, a kapubejárók alatt változó átmérőjű átereszekkel. A meglévő 
útszakasz víztelenítése szikkasztó jellegű, a csapadék helyben tartását biztosítja a meglévő és szakaszosan 
kétoldali útárok.  
A meglévő úthoz bal oldalon csatlakozik a Toldi Miklós utca és a Búzavirág utca. 
A Mázsaház mentén mindkét oldalon szakaszosan beton, illetve aszfalt burkolatú járda található a kerítés 
mellett vezetve.  
A Mázsaház utcában lévő ingatlanok kapubejárói részben burkolt, részben stabilizált szerkezetűek. 
A Mázsaház utca meglévő közvilágítással rendelkezik. 
 Az útburkolat szerkezete jelentősen elhasználódott, szakaszosan tönkrement, felújítása, rekonstrukciója 
időszerűvé vált. 
A Mázsaház utca délkeleti oldalán az ingatlankerítés mellett 0,9-1,0 m szélességű aszfalt-, beton burkolatú 
járda húzódik, melynek felújítása vált szükségessé. 
 
3. Járda felújítás, rekonstrukció az utca dél-keleti oldalán 
A járda felújítás, rekonstrukció kivitelezési munkákat a LUMIX Mérnöki Iroda EV. LM.230/01/2017. tsz-
ú Ercsi, Mázsaház utca Útburkolat felújítás útépítési-, forgalomtechnikai- és csapadékvíz-elvezetési 
egyesített engedélyezési és kiviteli terve alapján kell elvégezni. 

 
5. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN 
AJÁNLATOT KÉRNEK 

Vállalkozási szerződés  
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
Fő tárgy: 45233142-6 
További tárgyak: 
45233222-1 
 
6. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A KERETMEGÁLLAPODÁS KÖTÉSÉRE, 
DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZER ALKALMAZÁSÁRA, ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS 
ALKALMAZÁSÁRA KERÜL SOR  

Nem kerül sor. 
 
7. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 
 
2018. június 30. 

8. A TELJESÍTÉS HELYE 

Mázsaház utca: 0+003,40 – 0+290,61 km sz. között 287,21 m hosszon 

9. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

1. rész: 
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A projekt támogatói forrásból valósul meg. 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján - a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó 
nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékében biztosítja az előleg 
igénybe vételét. 

Az előleg a 322/2015 Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület 
átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. 

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) 
teljesíti a Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 322/2015 Korm. rendelet 32/A. §-a szerint.  

Az előleget a végszámlában kell elszámolni. 

A teljesítés során 2 db számla (előleg- és a végszámla) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak 
szerint: 

- végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj összegéről a megvalósult teljesítés esetén, 
sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla elismerésének feltétele a megrendelő és a 
műszaki ellenőr által ellenjegyzett teljesítési igazolás, amely a sikeres műszaki átadás-átvételt 
követően állítható ki, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete 
szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása. 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem 
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, továbbá költségátalányt fizet. 

2. rész: 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján - a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó 
nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékében biztosítja az előleg 
igénybe vételét. 

Az előleg a 322/2015 Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület 
átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. 

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) 
teljesíti a Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 322/2015 Korm. rendelet 32/A. §-a szerint.  

Ajánlatkérő részszámlázást nem biztosít: 

A teljesítés során 2 db számla (előleg- és a végszámla) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak 
szerint: 

- végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj összegéről a megvalósult teljesítés esetén, 
sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla elismerésének feltétele a megrendelő és a 
műszaki ellenőr által ellenjegyzett teljesítési igazolás, amely a sikeres műszaki átadás-átvételt 
követően állítható ki, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete 
szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása. 

Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 
36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. A számlázásra és a kifizetésre a mindenkori ÁFA 
törvény rendelkezései az irányadóak.  
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Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem 
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, továbbá költségátalányt fizet. 

 

10. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E 
TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLATOT  

Nem. 
 

11. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI  

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont. 

 

 Részszempont Súlyszám 

1 Összesített nettó vállalkozói díj  10 

2. Az eljárást megindító felhívás 13 pontjának M/2. pontjában 
meghatározott szakember szakmai tapasztalata (hónapban 
megadva)  

5 

3. Jótállás időtartama (hónapban megadva)  5 

 
A nettó ajánlati ár átalányár, az árazott költségvetés főösszesítőjének „összesen” sorában szereplő nettó 
összeget, továbbá 5 %-os tartalékkeretet kell tartalmaznia. Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az 
tartalmazzon minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző 
díjak és illetékek, stb. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis 
magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. 
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: 1-100 pont. 

A módszer (módszerek), amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 

Az 1. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az 
alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 
elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (legkedvezőbb ajánlati elem / vizsgált ajánlati elem) x 99 + 1.  

A 2. számú bírálati részszempont szerinti értékelés: 
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A 2. bírálati szempontra hónapban kell megadni az ajánlatot.  

A 2. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: 
a legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 99 + 1.  

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi 
figyelembe kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 
4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos 
pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. 

A részszempont szerint adható minimális ajánlati elem 36 hónap. 
Az ez alatti megajánlás érvénytelen. 
A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 60 hónap, melynél kedvezőbb megajánlást 60 
hónapnak vesz figyelembe az ajánlatkérő. 

A 3. számú bírálati részszempont szerinti értékelés: 

A 3. bírálati szempontra hónapban kell megadni az ajánlatot.  

A 3. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: 
a legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 99 + 1.  

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi 
figyelembe kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 
4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos 
pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. 

A részszempont szerint adható minimális ajánlati elem 12 hónap. 
Az ez alatti megajánlás érvénytelen. 
A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 24 hónap, melynél kedvezőbb megajánlást 24 
hónapnak vesz figyelembe az ajánlatkérő. 
Ajánlatkérő a pontszámokat – tört érték esetén - két tizedes jegyre kerekíti.  
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő 
megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként 
összeadja. 
Az az ajánlat képviseli a legjobb ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

12. KIZÁRÓ OKOK  

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) 
bekezdésének hatálya alá tartozik.  
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás 
során következnek be. 
A megkövetelt igazolási mód: 
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Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek 
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában 
foglaltak szerint kell igazolnia.  
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) 
– (2) bekezdések szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn 
nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal 
kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont): 
A kizáró okok hatálya alá esik az ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági 
szereplő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentum másolatát, vagy ajánlattevő 
nyilatkozatát arról, hogy a névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban, milyen azonosító alapján 
ellenőrizhető. Ajánlatkérő szükség esetén felvilágosítást kérhet azzal kapcsolatosan, hogy az ajánlatban 
megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve nem végez olyan építőipari kivitelezési 
tevékenységet, mely alapján az Étv. szerinti nyilvántartásban szerepelnie kell. 
 
A kizáró okok valamennyi rész tekintetében kerültek meghatározásra.   

13. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK  

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha 
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző három a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évek alatt több mint egyszer 
negatív volt. 
 
 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
PI1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző utolsó három, a számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év éves beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás, 
kiegészítő melléklet, könyvvizsgálat esetén könyvvizsgálói záradék), kivéve, ha előbbi iratok a 
céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők. 
Ha az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan éves 
beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a 
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlatkérő ajánlattevő 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát akkor állapítja meg, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 
10.000.000,- Ft-ot. 
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében a beszámoló és árbevétel nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban 
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek 
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az 
érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges 
és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett 
az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
(321/2015 (X.30.) Korm.rendelet. 19. § (1) bek. b) pont és 19. § (2)-(3) bek.) 
 
Az alkalmassági követelmény valamennyi rész tekintetében került meghatározásra. 
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Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

M1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő az első részben, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 
számított 60 hónapban az ajánlattevő nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített, sikeres 
műszaki átadás-átvétellel zárult referenciával: 
legalább 1 db, legalább 150 m területű útépítési vagy felújítási referenciamunkával. 
M1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a második részben, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől 
visszafelé számított 60 hónapban az ajánlattevő nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített, 
sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult referenciával: 
legalább 1 db, legalább 100 m területű útépítési vagy felújítási referenciamunkával. 
 
Mivel az ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, 
de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. 
 
 
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő mindkét rész tekintetében, ha nem vonja be a teljesítésbe legalább az 
alábbi szakembert: 
- legalább 1 fő MV-KÉ kategóriájú (vagy azzal egyenértékű), minimum 3 éves felelős műszaki vezetői 
gyakorlattal és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti képesítéssel rendelkező felelős műszaki 
vezetői képesítéssel. 
 
Megkövetelt igazolási mód: 
 
MI1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az 
ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 év jelentősebb kivitelezésre vonatkozó referenciáit a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott formában igazolva, vagyis a 
szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolással, mely tartalmazza legalább az alábbiakat: 

f. az ellenszolgáltatás nettó összegét forintban;  
g. a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum 

megadásával, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját); 
h. a teljesítés helyét; 
i. a teljesített munkák leírását, részletesen kitérve a mennyiségre; 
j. nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet 
kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az 
Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy 
projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 
140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló 
nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban). 
 
MI2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek 
a megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván 
vonni a teljesítésbe. 
Csatolandó dokumentumok: 
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy 
mely szakembert, mely pozícióra jelöli az ajánlattevő, illetve nyilatkozzon az ajánlattevő, hogy nyertesség 
esetén gondoskodik az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, illetőleg ajánlatevő 
nyilatkozzon, hogy tudomással bír arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő 
szerződéskötéstől való visszalépését jelenti, amelynek következtében a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az 
ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.  
- a szakember – szakmai tapasztalatot év/hó szerint ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt 
szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az 
M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; 
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, 
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- Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai 
nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az 
ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. 
Ezért kérjük, jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy a jogosultság, mely elektronikus elérési 
úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a 
nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges. 
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra 
ajánlattevő részéről, ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a 
magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően. 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése illetve 
a Kbt. 67. § (3) bekezdésének megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetnek az előírt igazolási módokkal 
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
 
 
Ajánlatkérő tájékoztatni kívánja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 69. §-a szerint a bírálat folyamata két elkülöníthető szakaszra 
tagolódik.  
 
Az első szakasz során ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat kötelesek benyújtani, amelyek 
alkalmasak arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek 
eleget tegyen. 
 
A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – 
adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást 
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell igazolásokat benyújtania. A 
második szakaszra benyújtandó nyilatkozatokat ajánlattevő(k) kizárólag ajánlatkérő erre irányuló 
kifejezett felhívása alapján kötelesek benyújtani. 
 
Így az ajánlathoz első körben csupán azt szükséges lenyilatkozni, hogy megfelelnek az 
alkalmassági követelményeknek. 

14. HIÁNYPÓTLÁS 

Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 71. § szerint. 

A hiánypótlás teljes körű. 

15. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ  

Az ajánlat benyújtási határideje:  

2018. március 22. 09:30 

16. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 

Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) 

17. AJÁNLATTÉTEL NYELVE 

Magyar 

18. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE 

Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) 
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2018. március 22. 09:30 

19. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 

Kbt. 68. § (3) szerinti személyek. 
 
21. A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSBÓL 
TÁMOGATOTT 

 
Nem. 

22. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.  
 
Ajánlatkérő a következő biztosítékok nyújtását írja elő jelen eljárás során: 
 
Késedelmi kötbér, melyre ajánlatkérő a felhívásban meghatározott munkák határidejének eredménytelen 
eltelte után válik jogosulttá. A kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a teljes nettó 
vállalkozói díj összegének 0,5 %-a, maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a 
megrendelőt megilleti a szerződés felmondásának joga. 
 
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból, 
amiért felelős -, akkor Ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér 
alapja a nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a. 
 
Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. 
elvégzett munka vonatkozásában minimum 12 hónap általános jótállást ír elő a műszaki átadás-átvételt 
követő naptól számítva; (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap) 
 
Jólteljesítési biztosíték: (a teljesítés igazolás kiállításától az ajánlattevő által vállalt jótállási idő lejártáig) a 
nettó megajánlott ellenérték összegének 5 %-a a Kbt.  134. § (3) bekezdés foglaltak szerint, a jótállási és 
szavatossági igények biztosítékaként. A biztosíték 12 hónapig kell, hogy rendelkezésre álljon. 
Ajánlattevőnek- a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint- nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési 
biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. 
A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134.§ (4) bekezdés alapján a jótállási kötelezettség kezdetének 
időpontjában, azaz az eredményes átadás-átvétel napjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a 
nyertes ajánlattevőnek. 
A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 
pontja alapján. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumokban 
található szerződéstervezet tartalmazza.  
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi rész tekintetében kerültek meghatározásra. 
23. EGYÉB 

26.) Az írásbeli összegezést Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint küldi meg ajánlattevők 
részére. 

27.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok 
aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási 
mintáját. Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:88. § 
szerinti gazdasági társaság, vagy személyes joga alapján nem rendelkezik aláírási címpéldánnyal, 
aláírási mintával egyenértékű dokumentummal, (amely dokumentum igazolja az aláírásra való 
jogosultságot), elegendő, ha Ajánlattevő az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú 
aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, 
és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt 
nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes 
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bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 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 Cégbírósághoz beadta, és 
ezt a bíróság igazolja.  
 

28.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéséről, továbbá Kbt. 
66. § (6) bekezdés a)-b) pontjára. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti 
példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia 
 

29.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés 
szerinti információkat. 
 

30.) Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 

31.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely 
legalább a következőket tartalmazza: 
- a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 
eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni  
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult (kapcsolattartásra kijelölt személy) megnevezése, 
valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax 
száma, címe, valamint a részére adott meghatalmazás 
- a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek 
Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az 
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 
 

32.) Az Ajánlattevő ajánlatát cégszerűen aláírva, folyamatos számozással és tartalomjegyzékkel 
ellátva, nem bontható kötésben, lezárva, 1 db példányban köteles benyújtani. Az ajánlat minden 
tartalommal rendelkező oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: 
„AJÁNLAT – MÁZSAHÁZ UTCA - ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS - Határidő előtt nem 
bontható fel! ” 
 

33.) Ajánlattevő köteles eredeti ajánlatát szkennelve, elektronikus formában CD vagy DVD 
lemezen papíralapú ajánlatához csatolni egy példányban. Ajánlattevő az ajánlat elkészítésénél jelen 
felhívás és a dokumentációban meghatározott formai követelményeket vegyék figyelembe.  

 
34.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával felmerülő összes költség és határidőre történő 

teljesítés az ajánlattevőt terheli. 
 

35.) Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatások átvételéről szóló 
nyilatkozatnak. 

 
36.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 

összehasonlíthatósága érdekében. A nem magyar HUF-ban megadott ajánlat érvénytelen. 
 

37.) Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan 
fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az 
mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar 
fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem 
veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 

38.) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az 
ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők 
vonatkozásában. 
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39.) A szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás M.2. pontban felsorolt szakembernek 
szerepelnie kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai 
(www.mek.hu) névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. 
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa 
bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá nyilatkozzon arról, hogy a 
megajánlott szakembere a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a 
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, továbbá hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása 
bármely szakember esetében Ajánlatkérő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 
131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval 
köti meg Ajánlatkérő a szerződést.  
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki 
Kamara, a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban 
a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát (amennyiben már rendelkezik 
kamarai regisztrációval) és a jogosultság megszerzésének időpontját, valamint a linket, melyen a 
szakember a nyilvántartásban elérhető. Ha a szakember, így különösen a más tagállamban 
jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, 
akkor ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat magyar nyelvű 
fordításának másolati példányát kérjük benyújtani. 

40.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nyertessége esetén vállalja a 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 26. § - a 
szerinti felelősségbiztosítási szerződés megkötését. 
 

41.) Az Ajánlattevő a kivitelezés idejére köteles az alábbi biztosítási szerződések megkötésére és az 
építési beruházás befejezéséig azok hatályban tartására: 
 
A létesítmény építésszerelési munkáira vonatkozó biztosítási szerződés, amelynek minimális összege 
az ellenszolgáltatás végösszegével megegyező mértékű káreseményre vonatkozik; 
A létesítmény és a vállalkozó eszközeinek biztosítása: alsó határa 1.000.000 forint esetenként, és 
évente 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg; 
Harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés 
(felelősségbiztosítás): minimális összege 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg. 

 
42.) Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. 

 
43.) Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 

 
44.) Az ajánlati kötöttség a bontástól számított 60 napig áll fenn. 

 
45.) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a jótállási biztosítékra vonatkozó, a Kbt. 134. § (5) 

bekezdés szerinti nyilatkozatát. 
 

46.) Amennyiben bárhol az ajánlattételi felhívásban, a műszaki dokumentációban, leírásban az 
ajánlatkérő típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden 
esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány is érthető. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek 
ajánlatában igazolnia kell! 

 
47.) Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e.) pontjának alkalmazását. 

 
48.) FAKSZ: Dr. Pusztai Attila (lajstromszám: 0110). 

 
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók. 

23. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 

2018. március 6. 
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I. DOKUMENTÁCIÓ 
 
Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) a „MÁZSAHÁZ UTCA - ÚTBURKOLAT 
FELÚJÍTÁS”, mini bölcsőde építése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban ezúton kér ajánlatokat. 
 
 
19. AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
 
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2015. CXLIII. törvény a 
közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljárásház elkészített 
ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban együtt: ajánlattételi dokumentáció) 
összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját szolgáltatási feltételeinek 
érvényesítéséről. 
 
Ajánlattevő a jelen közbeszerzési dokumentumok átvételével egyben jogot szerzett arra, hogy az alábbi 
feltételek szerint meghirdetett eljárásban részt vegyen.  
 
A szolgáltatásnak teljesen meg kell felelniük a megadott műszaki leírásnak. 
 
Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a 
közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos 
kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, 
amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat 
szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is 
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 
 
Az ajánlattételre az jogosult, akinek jelen közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a rendelkezésére 
bocsátotta. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike 
rendelkezik a közbeszerzési dokumentumokkal. 
 
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel 
közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, más 
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, más ajánlattevő, illetve 
részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. 
 
Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell 
kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél 
nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), 
vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, 
vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 
 
Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny 
tisztaságát és nyilvánosságát. 
 
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. 45. § (2) 
bekezdés/.  
 
Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon 
elhelyezett, üzleti titkot (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. szerinti 
indokolás benyújtása szerint, figyelemmel a következő rendelkezésekre: 
 
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki 
számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § 
(3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
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ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási 
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak 
azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az 
ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai 
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká 
nyilvánításnak. 
 
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg továbbá nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra 
hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául 
szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott 
költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során fentieket nem 
tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő 
tartalmú dokumentum benyújtására. 
 
Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. 
 
Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős 
magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely 
tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az 
eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott 
dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás 
tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 
20. AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA VAGY VISSZAVONÁSA 
 
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát, illetve 
részvételi jelentkezését. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni. 
 
21. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
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: 
 
Minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben és telefaxon kell eljuttatni az alábbi címre: 
 
Hivatalos név: Ercsi Város Önkormányzata 
Postai cím: 2451 Ercsi Fő út 20. 
Tel: 06/25/520-620 Fax: 06/25/505-740 

 
Email: kszuk@ercsi.hu 
 

 

 
 
Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határidőt, 
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő a Kbt. 56. §-ban 
meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [Kbt. 56. § (2) bekezdés] teljesíteni, 
vagy 
b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 
A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk vagy a 
változtatás jelentőségével. Nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési 
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dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi határidő lejártának 
napját megelőző legkésőbb tízedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az 
ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem 
jelentős a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi jelentkezések vagy 
ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését. 
 
A Kbt. 41. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel írásban 
történik. Az írásbeli nyilatkozatok - ahol kifejezetten valamely kapcsolattartási formát e törvény nem kíván 
meg - teljesíthetőek: 
 
a) postai vagy közvetlen kézbesítés útján. 
b) faxon; 
c) elektronikus úton; 
Az elektronikus úton tett nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 
ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő 
elektronikus dokumentumba foglalt formában. 
 
22. TELJESSÉG ÉS PONTOSSÁG 
 
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze a közbeszerzési dokumentumok tartalmának 
teljességét. Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő 
elmulasztotta a közbeszerzési dokumentumok valamely részének átvételét. Az Ajánlattevő kötelessége, 
hogy meggyőződjön a közbeszerzési dokumentumok és az Ajánlatkérő által a munkákkal kapcsolatban 
szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. 
 
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. 
 
23. AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGEI 
 
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli 
 
24. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 
 
Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban megadott időpontig kötve van ajánlatához. 
 
25. TÖBB VÁLTOZATÚ AJÁNLAT  
 
Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. 
 
26. BÍRÁLAT 
 
Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat érvényes-e a Kbt. alábbi rendelkezési alapján: 
 
73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja 
szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 



 75 

fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő 
hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. 
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező 
ajánlatot tesz. 
(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a 
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 
(5) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a 
nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, 
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem 
köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, 
hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti 
követelményeknek. 
(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha 
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 
b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben 
bocsátotta rendelkezésre; 
c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet 
meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az 
ajánlat ezen összeget meghaladja. 
74. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) 
bekezdés], 
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást 
nyújtani [2. § (5) bekezdés]. 
(3) Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletben meghatározott származási 
szabályokat kell alkalmazni. 
 
27. AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI: 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont. 

 Részszempont Súlyszám 

1 Összesített nettó vállalkozói díj  10 

2. Az eljárást megindító felhívás 13 pontjának M/2. pontjában 
meghatározott szakember szakmai tapasztalata (hónapban 
megadva)  

5 

3. Jótállás időtartama (hónapban megadva)  5 

 
A nettó ajánlati ár átalányár, az árazott költségvetés főösszesítőjének „összesen” sorában szereplő nettó 
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összeget, továbbá 5 %-os tartalékkeretet kell tartalmaznia. Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az 
tartalmazzon minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző 
díjak és illetékek, stb. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis 
magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. 
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: 1-100 pont. 

A módszer (módszerek), amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 

Az 1. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az 
alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 
elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (legkedvezőbb ajánlati elem / vizsgált ajánlati elem) x 99 + 1.  

A 2. számú bírálati részszempont szerinti értékelés: 

A 2. bírálati szempontra hónapban kell megadni az ajánlatot.  

A 2. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: 
a legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 99 + 1.  

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi 
figyelembe kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 
4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos 
pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. 

A részszempont szerint adható minimális ajánlati elem 36 hónap. 
Az ez alatti megajánlás érvénytelen. 
A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 60 hónap, melynél kedvezőbb megajánlást 60 
hónapnak vesz figyelembe az ajánlatkérő. 

A 3. számú bírálati részszempont szerinti értékelés: 

A 3. bírálati szempontra hónapban kell megadni az ajánlatot.  

A 3. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: 
a legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  
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Pontszám = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 99 + 1.  

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi 
figyelembe kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 
4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos 
pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. 

A részszempont szerint adható minimális ajánlati elem 12 hónap. 
Az ez alatti megajánlás érvénytelen. 
A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 24 hónap, melynél kedvezőbb megajánlást 24 
hónapnak vesz figyelembe az ajánlatkérő. 
Ajánlatkérő a pontszámokat – tört érték esetén - két tizedes jegyre kerekíti.  
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő 
megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként 
összeadja. 
Az az ajánlat képviseli a legjobb ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
 
 
28. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 
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: 
 

k) A közös ajánlatban részt vevő felek nevét, székhelyét; 
l) A közös ajánlattevő nevét, címét; 
m) A közös ajánlattal érintett szerződés célját; 
n) Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát. A közös Ajánlatban részt vevők 

nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként 
részt kívánnak venni; 

o) A közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges 
felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes 
Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; 

p) 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; 

q) 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; 

r) A közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a díjból való részesedésük mértékét; 
s) Nyertes ajánlattétel esetén a vállalkozási szerződés aláírására, illetőleg a számlát benyújtani 

jogosultak megnevezését; 
t) A közös Ajánlattevők megállapodása minden 

◘ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül; 
◘ a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése 

nélkül, továbbá 
◘ harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül 

a közös Ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie. 
 
Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek közös megállapodást – szerződést- kell kötniük. Az 
együttműködés feltételeit legalább a fent felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A közös 
Ajánlattevő nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös Ajánlattevő 
nevében teszik. 
 
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. 
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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. 
 
29. AJÁNLATI ÁR  
 
Az ellenszolgáltatás összegét (nettó) forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege 
és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő 
érvényesnek. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő értékű 
tartalékkeretet is. 
 
30. HIÁNYPÓTLÁS 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ának megfelelően biztosít hiánypótlást. A hiánypótlás teljes körű. 
 
31. SZERZŐDÉSKÖTÉS 
 
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az 
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
A nyertes ajánlattevő és – megjelölése esetén - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati 
kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától számított harminc - építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik. 
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség szerinti időtartama alatt köteles megkötni. Ha e törvény 
másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés 
javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére 
vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam 
lejártáig, a Kbt. 115. § szerinti eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos 
időtartam lejártáig. 
 
32. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÉS AZ AJÁNLATTEVŐK KÖZÖTT A 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALATT 
 
Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg 
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek 
minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt fax számra küldött bármilyen 
üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös 
ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérő részére 
bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a 
kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 
Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot kizárólag 
postai úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére küldött 
bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, 
ha postai úton megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérő 
kézhez kapja. 
Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, 
dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:  
a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel; és 
a dokumentum: 
 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 
 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  
 - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevői megállapodás szerinti képviselőjének; vagy 
 - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy 
aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 
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33. FORMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
Az ajánlatot írásban és zártan, az Ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton 
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
 
Ajánlattevőnek 1 (egy), papír alapú példányban kell benyújtania az ajánlatot. Az Ajánlattevő köteles 
ajánlatát szkennelve, elektronikus formában DVD lemezen papíralapú ajánlatához csatolni egy 
példányban.  
 
Az ajánlatot 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. Cégszerű aláírás: a képviseletre jogosult a nevét a társaság előírt, 
előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak – aláírási címpéldánynak – 
megfelelően. 
 
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). 
 
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. 
 
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. 
 
A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a 
következőket: 

egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, 
és/vagy abba semmit be nem tettek, 

 a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok. 
az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

 az ajánlatkérő nevét, címét; 
 az ajánlattevő nevét, címét; és a következő feliratot: :  

„AJÁNLAT – „MÁZSAHÁZ UTCA - ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS” - Határidő előtt nem 
bontható fel! ” 

 
Az ajánlatot annak az ajánlattevőnek kell benyújtania, aki a dokumentációt átvette.  

 
34. NYILATKOZAT ÉS IGAZOLÁS A KIZÁRÓ OKOK FENNÁLLÁSÁNAK 
HIÁNYÁRÓL 
 
Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) 
bekezdésének hatálya alá tartozik.  
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás 
során következnek be. 
A megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek 
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában 
foglaltak szerint kell igazolnia.  
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) 
– (2) bekezdések szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót 
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Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn 
nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal 
kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont): 
A kizáró okok hatálya alá esik az ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági 
szereplő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentum másolatát, vagy ajánlattevő 
nyilatkozatát arról, hogy a névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban, milyen azonosító alapján 
ellenőrizhető. Ajánlatkérő szükség esetén felvilágosítást kérhet azzal kapcsolatosan, hogy az ajánlatban 
megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve nem végez olyan építőipari kivitelezési 
tevékenységet, mely alapján az Étv. szerinti nyilvántartásban szerepelnie kell. 
 
35. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.  
 
Ajánlatkérő a következő biztosítékok nyújtását írja elő jelen eljárás során: 
 
Késedelmi kötbér, melyre ajánlatkérő a felhívásban meghatározott munkák határidejének eredménytelen 
eltelte után válik jogosulttá. A kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a teljes nettó 
vállalkozói díj összegének 0,5 %-a, maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a 
megrendelőt megilleti a szerződés felmondásának joga. 
 
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból, 
amiért felelős -, akkor Ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér 
alapja a nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a. 
 
Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. 
elvégzett munka vonatkozásában minimum 12 hónap általános jótállást ír elő a műszaki átadás-átvételt 
követő naptól számítva; (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 24  hónap) 
 
Jólteljesítési biztosíték: (a teljesítés igazolás kiállításától az ajánlattevő által vállalt jótállási idő lejártáig) a 
nettó megajánlott ellenérték összegének 5 %-a a Kbt.  134. § (3) bekezdés foglaltak szerint, a jótállási és 
szavatossági igények biztosítékaként. A biztosíték 12 hónapig kell, hogy rendelkezésre álljon. 
Ajánlattevőnek- a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint- nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési 
biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. 
A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134.§ (4) bekezdés alapján a jótállási kötelezettség kezdetének 
időpontjában, azaz az eredményes átadás-átvétel napjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a 
nyertes ajánlattevőnek. 
A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 
pontja alapján. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumokban 
található szerződéstervezet tartalmazza.  
 
 
36. A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 
A Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.  
 Oldalszám 
Tartalomjegyzék (oldalszámozással)  
1. RÉSZ -IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK  
Felolvasólap (M1 formanyomtatvány) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Ajánlati nyilatkozat (M2 formanyomtatvány) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Kizáró okok igazolása  

Nyilatkozat a kizáró okokról (M3 formanyomtatvány) (Ajánlat részeként 
benyújtandó) 
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Nyilatkozat a kizáró okokról (M4 formanyomtatvány) (Ajánlat részeként 
benyújtandó) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében (M5 
formanyomtatvány) (Ajánlat részeként benyújtandó) 

 

Kizáró okok további igazolásai  
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása  

Mérleg (adott esetben) (Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó)  
A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti alkalmasság igazolása (Kbt. 69. § (4) 
bekezdés szerint benyújtandó) 

 

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-
ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért  

 

Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása  
Referenciaigazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja 
alapján. (M7 formanyomtatvány) (Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó) 

 

Szakemberek bemutatása (M8 formanyomtatvány)  
Önéletrajz (M9 formanyomtatvány) (Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint 
benyújtandó) 

 

Végzettséget igazoló okiratok (Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó)  
Rendelkezésre állási nyilatkozat (M10 formanyomtatvány) (Kbt. 69. § (4) 
bekezdés szerint benyújtandó)  

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasság igazolása (Kbt. 69. § (4) 
bekezdés szerint benyújtandó) 

 

Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Ajánlat részeként benyújtandó) 

 

2.RÉSZ - EGYÉB DOKUMENTUMOK  
Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről (M6 formanyomtatvány) 
(Ajánlat részeként benyújtandó) 

 

Nyilatkozat a jólteljesítési biztosítékról (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Változás bejegyzési kérelem (adott esetben) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Aláírási címpéldány, vagy aláírási minta (Ajánlat részeként benyújtandó)   
Meghatalmazás (adott esetben) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Egyéb, az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok (Ajánlat részeként 
benyújtandó) 

 

3.RÉSZ – ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS  
Tételes – ajánlattevő által beárazott – költségvetés: Amennyiben a tételes 
árazott költségvetés bármely tétele „0” forint összegű árat tartalmaz, az 
ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja az adott ajánlatot. Nincs lehetőség az 
egyes tételek más tételekkel együtt történő elszámolására sem. Nincs lehetőség 
észrevételi költségvetést benyújtani, továbbá nincs lehetőség az egyes 
költségvetési tételek munkanemének a módosítására, kiegészítésre. (Ajánlat 
részeként benyújtandó) 
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II. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 

 
Online csatolásra került.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 83 

V. SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

Vállalkozási szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
Ercsi Város Önkormányzat  
Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Telefon: 06/25/520-620 
Fax:  06/25/505-740 
E-mail:  polghivatal@ercsi.hu 
Adószám: 15727141-2-07 
Pénzforgalmi számlaszáma:  
Képviseli: Győri Máté polgármester  
mint Megrendelő, másrészről 
 
 
 
……………………………………….. 
Székhely:  
Telefon:  
Fax:   
E-mail:   
Adószám: …………………………….. 
Pénzforgalmi számlaszáma: ……………………………….. 
Képviseli: …………………………… (Cím: …………………………….; Elérhetőség:…………..) 
mint Vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
1. A szerződés tárgya 
 
A szerződés tárgya: „MÁZSAHÁZ UTCA - ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS” közbeszerzési eljárásban 
………. részében meghatározott feladtok, a kiadott közbeszerzési dokumentumok, felhívás és a 
Vállalkozó ajánlata szerint, mely dokumentumok jelen szerződés 1. 2. és 3. számú mellékletét képezik. 
 
2. A szerződés időtartama 
 
2.1. Felek a jelen szerződést, annak aláírásától 2018. június 30. napjáig tartó, határozott időtartamra kötik 
azzal, hogy Vállalkozó legkésőbb ezen határidőn belül köteles a szerződést teljesíteni. A teljesítési határidő 
magában kell, hogy foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárást és a birtokbaadást is. Megrendelő előteljesítést 
elfogad. 
 
2.2. Felek rögzítik, hogy az építési munkaterület átadásának, továbbá az építési napló megnyitásának a 
napja jelen szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 15. nap. 
 
2.3. Felek megállapodnak, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időtartama 10 nap.  
 
2.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő alapján az építési beruházás 
oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. 
 
3. A teljesítés 
 
3.1. A teljesítés helye: Mázsaház utca: 0+003,40 – 0+290,61 km sz. között 287,21 m hosszon 
 
3.2. A teljesítés során Megrendelő képviselője Győri Máté polgármester, vagy az általa írásban 
meghatalmazott személy. Vállalkozó képviselője: …………………………, vagy az által írásban 
meghatalmazott személy. A szerződés teljesítése körében a felek közötti kapcsolattartás kizárólag a 
képviselők, illetőleg az építési napló útján történik. A képviselőknek nem áll jogukban a szerződést 
módosítani.  
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3.3. Vállalkozó a teljesítés csak azon szakaszában vehet igénybe közreműködőt, amelyet a közbeszerzési 
eljárásban tett ajánlatában megjelölt. 
 
3.4. A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen 
vezetett naplóban kötelesek egymással közölni a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, 
azzal hogy a Megrendelő köteles Vállalkozó által vezetett építési naplót legalább 5 munkanaponként 
ellenőrizni az általa megbízott jelen szerződés 5.5 pontjában szereplő műszaki ellenőr(ök) útján. 
 
4. Vállalkozó kötelezettségei: 
 
4.1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy az építési beruházást saját szervezésében vagy alvállalkozóval végzi az 
e tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően. A vállalkozó a jogosan igénybe 
vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.  
 
4.2. Vállalkozó köteles az elvégzett munkára teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni a sikeres átadás - 
átvételtől számított: ……………………. hónap.  
 
4.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és jótáll azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden 
kötelezettséget - ezen belül különösen a feladatok teljesítésére irányuló tevékenységet - a tőle elvárható 
szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, a Megrendelő 
szakmai és gazdasági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, valamint az európai uniós és a 
magyar jogszabályoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági előírásoknak megfelelően teljesíti. A 
Vállalkozó jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az 
alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját 
maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 
 
4.4. Vállalkozó köteles a megrendelőt az építési beruházás teljesítési idejéről legalább két munkanappal 
előbb értesíteni. 
 
4.5. Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontban meghatározott munkálatokat a 2.1. pontban meghatározott 
határidőre hiánytalanul elvégezni, beleértve a műszaki átadás-átvételt is. 
 
A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel követően kezdhetők meg. A Vállalkozó jogosult és 
köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az 
esetleges hiányosságokat építési naplóban rögzíteni, és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a 
hiányosságok megszüntetésére. 
 
Köteles a Vállalkozó vizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy 
hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzést. Ha a Vállalkozónak felróhatóan nem kerül 
megállapításra hiba vagy hiányosság, akkor a Vállalkozó vállalni köteles a felelősséget a korábban 
elkövetett hibák vagy korábban keletkezett hiányosságok következtében fellépő károkért, még abban az 
esetben is, ha igazolható, hogy a hibát más vállalkozó okozta. 
 
4.6. Vállalkozó kijelenti, hogy – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ alapján –  az egész építkezés biztosítására teljes körű építési-
szerelési biztosítást kötött (ún.: „Construction All Risk”, továbbiakban: C.A.R.). 
 
4.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során folyamatosan biztosít 1 fő felelős műszaki vezetőt, továbbá 
a munka hatékony, szakmailag kifogástalan elvégzéséhez szükséges számú személyzetet a közbeszerzési 
iratokban megadottak szerint. A felelős műszaki vezető személyét a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő 
előzetes hozzájárulásával jogosult megváltoztatni. A Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 13 § -ban meghatározott feladatokat az ajánlatában meghatározott felelős műszaki vezetővel 
elvégeztetni. Amennyiben a felelős műszaki vezető 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 §-ban 
meghatározott bármely kötelezettségét megszegi, a Megrendelő írásban az építési naplóba történő 
bejegyzéssel felszólítja a Vállalkozót a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 §-ban meghatározott 
kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 §-ban foglalt valamely 
kötelezettség a felszólítás építési naplóban történt bejegyzésétől számított 15 napon belül sem teljesül, a 
Megrendelő jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől elállni, továbbá a kötelezettségek 
megszegéséből eredő kárának megtérítését követelni a Vállalkozótól. 
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4.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök a 
rendelkezésére állnak. 
 
4.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során mindvégig betartja az építőipari kivitelezési tevékenységre 
vonatkozó hatályos jogszabályok előírásait. 
 
4.10. Vállalkozó köteles figyelembe venni a teljesítés során a Megrendelő utasításait. Ha a Megrendelő 
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés 
elmulasztásából eredő kárért a vállalkozó felelős. 
 
4.11. Vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért felelős. 
 
4.12. Vállalkozó köteles az építési beruházás során folytatott munkák során keletkező törmeléket 
elszállítani és ártalmatlanításáról gondoskodni. 
 
4.13. Vállalkozó köteles részt venni az utófelülvizsgálati eljáráson. 
 
4.14. Vállalkozó a teljesítés során köteles mindvégig együttműködni a Megrendelővel. Vállalkozó az 
esetlegesen szükségessé váló, előre nem látható pótmunkákról, azok felmerülésekor haladéktalanul köteles 
a Megrendelőt tájékoztatni és a szükségesnek ítélt pótmunkákat az építési naplóban rögzíteni.  
 
4.15. A vállalkozó köteles elvégezni a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkákat, illetve az 
olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet 
meg (többletmunka). 
 
A Vállalkozó kötelezettsége továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § -ban meghatározott 
feladatok ellátása, illetőleg kötelezettségek teljesítése. Amennyiben a vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 12. § -ban foglalt kötelezettségeit megszegi, a megrendelő jogosult – jelen szerződés 4.7 
pontjának rendelkezéseit megfelelően alkalmazva – a szerződéstől elállni, és érvényesítheti a vállalkozó 
szerződésszegéséből eredő kárának a megtérítési igényét. 
 
4.16. A munkaterület őrzését Vállalkozó saját, megfelelő jogosítványokkal rendelkező munkavállalóival 
vagy erre szerződött szakcéggel biztosítja. 
 
4.17. A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokat és ezt 
követően köteles meggyőződni azok helyességéről. Amennyiben további dokumentumok készítése 
szükséges köteles azokat elkészíteni vagy elkészíttetni. 
 
4.18. A Vállalkozó a neki átadott dokumentációra a benyújtott ajánlatában megtette a szükséges 
észrevételeket, későbbi észrevételezésre nincsen módja, a tervek hiányosságára kifogásként nem 
hivatkozhat. 
 
4.19. Vállalkozó megerősíti, hogy a munka kivitelezéséhez ajánlattételi felhívást és az átadott 
dokumentációt áttanulmányozta, a munkaterületet bejárta, a munkaterület körülményeit megismerte, a 
megállapodott vállalási összegben szerepeltette. Az elvégzendő munkákat, zavaró körülményeket az 
elvárható gondossággal áttanulmányozta, fentiekre hivatkozva többletköltséget nem számolhat el. A 
vállalkozási szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely 
a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható 
szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. (Az 
építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §.) Vállalkozó a jelen 
szerződéses aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező 
dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során, illetve a Szerződés megkötésével 
kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségükre 
ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti vállalkozói 
díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési 
helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Beruházás funkciójának, céljainak megfelelő és 
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rendeltetésszerű használatához, a teljes körű I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő 
megjelenésű és minőségű megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési 
munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. 
 
4.20. Az eltakarásra kerülő munkarészeket elfedés előtt Vállalkozó Megrendelő részére köteles bemutatni. 
E kötelezettség teljesítése érdekében Vállalkozónak 3 munkanappal megelőzően kell az eltakarásra kerülő 
munkarész elfedéséről Megrendelőt értesíteni. Amennyiben Vállalkozó ezt nem teljesíti, a munkarész 
teljesítés igazolása nem történik meg, illetőleg az eltakarás megszüntetésével járó munkálatokat köteles 
elvégezni. Amennyiben a Megrendelő építési naplóba bejegyzett felszólítását követő 3 napon belül nem 
szünteti meg az eltakarást a Vállalkozó, akkor a Megrendelő jogosult azt a Vállalkozó költségén más 
vállalkozóval elvégeztetni. A megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót az eltakarítási munkák 
elvégeztetéséről, illetőleg azok költségeiről. A Vállalkozó köteles a Megrendelő – eltakarás 
megszüntetésével kapcsolatos munkák elvégeztetésére, illetőleg azok költségeire vonatkozó – levelének 
kézhezvételétől vagy az építési naplóba történő bejegyzésétől számított 3 napon belül az eltakarás 
megszüntetésével kapcsolatos költségeket a Megrendelőnek megfizetni. 
 
4.21. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelővel és a tervezővel 
minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni. 
 
4.22. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy 
a szállítás során használt utak, épületek és épületrészek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne 
szenvedjenek. A szállító útvonalak kiépítésével, karbantartásával, megerősítésével, javításával és 
helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik. A 
szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót 
terhel minden felelősség, és viselnie kell annak következményeit. 
 
4.23. A Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása – és jelenlétükről való gondoskodás – az 
építési beruházás készre jelentését követő teljesítés igazolás kiadására vonatkozó eljárásokra. 
 
4.24. Vállalkozó a teljesítés igazolás kiadásához és a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükséges, valamint 
általa biztosítandó dokumentumokat a Megrendelő rendelkezésére köteles bocsátani az építési beruházás 
készre jelentésével egyidejűleg, illetve a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáig és a műszaki – 
átadás átvételi eljárás során a Megrendelővel együttműködni.  
 
4.25. A Vállalkozó köteles biztosítani a beruházás ütemterv szerinti megvalósításához szükséges 
erőforrásokat, beleértve az esetleges lemaradások megszüntetéséhez szükséges ráfordításokat (többlet-
létszám, műszakszám, stb.) is. Köteles továbbá, megfelelő műszaki létszámmal és koordinációval 
biztosítani, hogy az alvállalkozók egymással összhangban és a lehető legnagyobb hatékonysággal 
végezhessék kijelölt feladataikat. A jelen Szerződéses aláírásával a Vállalkozó megerősíti, hogy valamennyi 
olyan erőforrás rendelkezésére áll, amelyek a beruházásához megvalósításához szükségesek. 
 
4.26. A beruházásból esetlegesen eredő forgalmi korlátozások és lezárások miatt a Vállalkozó köteles 
fokozottan együttműködni a Megrendelő által megjelölt kommunikációs kapcsolattartó személlyel vagy 
szervezettel. E körben szükség esetén a Vállalkozó napi rendszerességgel köteles adatot szolgáltatni az 
aktuális és várható forgalmi korlátozásokról és lezárásokról, valamint azok előrelátható időtartamáról. 
Vállalkozó a forgalom-szervezési feladatokat ellátó személy vagy szervezet intézkedéseivel szemben 
tűrésre kötelezett. Köteles továbbá együttműködni az érintett személyekkel, szervezetekkel abban az 
esetben, ha az általa végzett munkálatok egyéb nagyberuházások munkálataival a munkaszervezés 
vonatkozásában összeütközésbe kerülnének. 
 
4.27. A Vállalkozó köteles saját költségén helyreállítani a beruházás során az építési területen, a 
szomszédos épületekben, közterületben, illetve közművekben vagy más alépítményekben általa vagy 
alvállalkozói által okozott károkat. 
 
4.28. Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por és egyéb szennyeződések 
megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat köteles betartani. Köteles továbbá a 
munkaterületekről és a csatlakozó idegen területekről az építkezéssel önmaga vagy alvállalkozói által 
okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. Amennyiben a Vállalkozó a fenti kötelezettségeit 
felszólítás ellenére sem teljesíti, az ebből adódó helyreállítási munkákat a Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
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költségére elvégeztetni. Vállalkozó köteles gondoskodni a felvonulási létesítmények létrehozásáról és 
elbontásáról, valamint a felvonulási és építési területek vagyonvédelméről. A kivitelezéshez szükséges víz 
és elektromos energia vételezésének, továbbá esetleges más közmű (gáz, csatorna) használatának költsége a 
Vállalkozót terheli. A közmű-vételezési lehetőséget a Vállalkozó szintén saját költségén köteles 
megteremteni. 
 
4.29. Az építésszervezéssel kapcsolatos összes feladat a Vállalkozó kötelezettsége. 
 
4.30. A Megrendelő, a Műszaki Ellenőr és a Vállalkozó képviselői közötti koordináció biztosítására a Felek 
heti rendszerességgel kötelesek kooperációs értekezletet tartani, amelynek kezdeményezésére a Vállalkozó 
köteles. Megrendelő ezt meghaladóan jogosult 48 órán belül megtartandó rendkívüli kooperációs 
értekezlet összehívására. 
 
4.31. Vállalkozó a kivitelezés megvalósítására lényeges kihatással bíró (műszaki megoldás, határidő stb.) 
észrevételeiről az építési naplóban történő bejegyzésen túlmenően haladéktalanul köteles levél útján is a 
Megrendelőt, és a Műszaki Ellenőrt azok székhelyén tájékoztatni. Ezen tájékoztatási kötelezettségének 
elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 
 
A munkavédelemre vonatkozó vállalkozói kötelezettségek: 

4.32. Vállalkozó köteles a munkaterületen a biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet munkavállalóival 
betartatni, köteles továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglalt 
követelményeknek maradéktalanul megfelelni. 

4.33. Vállalkozó köteles a munkaterületre való felvonulást követően rendszeres baleset-, munka- és 
tűzvédelmi oktatásban részesíteni munkavállalóit, és az erről készült jegyzőkönyv egy másolatát köteles ezt 
követően a Mérnöknek haladéktalanul átadni. 

4.34. Vállalkozó köteles ellátni a dolgozóit az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
érdekében egyéni védőfelszereléssel, ruházattal, lábbelivel, és azok használatát köteles folyamatosan 
ellenőrizni és megkövetelni. Vállalkozó felel az alkalmazottai és alvállalkozói vagyoni és testi épségében 
bekövetkezett károkért. 

4.35. Az építkezés általános rendjét és biztonságát Vállalkozó szervezi. Vállalkozó a saját dolgozói és 
alvállalkozói tevékenységével összefüggésben felmerülő károkért a teljes munkaterületen baleset-, munka- 
és tűzvédelmi felelősséggel tartozik. 

4.36. Több alvállalkozó egyidejű munkavégzése esetén azok munka-, tűz- és balesetvédelmi koordinálása a 
Vállalkozó feladata. 

4.37. Vállalkozó azonnal írásban, telefonon vagy küldönc útján köteles Megrendelőt és a Mérnököt 
tájékoztatni minden munkahelyi személyi sérüléssel vagy jelentősebb vagyoni kárral járó balesetről. Az erre 
vonatkozó jelentésben köteles rögzíteni a baleset minden ismert körülményét, a személyi sérülés vagy 
vagyoni kár természetét és ismert mértékét, minden tanú és olyan személy nevét és címét, aki ismerheti a 
baleset körülményeit és részleteit. Vállalkozó köteles továbbá jelenteni minden olyan körülményt, amely a 
Beruházással érintett területen dolgozók testi épségét veszélyezteti, és annak elhárítása a Vállalkozó 
hatáskörén kívül esik. 

4.38. Amennyiben a Vállalkozó a fenti munka-, tűz- és balesetvédelmi kötelezettségeit elmulasztja, és 
azoknak a Megrendelő vagy a Mérnök felhívása ellenére sem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a 
munkavédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 

4.39. Vállalkozó a munkaterület sajátosságát, - mely szerint az építési terület egy oktatási-, és egy nevelési 
intézmény közvetlen közelében, illetve az intézmény területén helyezkedik el – figyelembe kell vennie, és a 
különösen nagy zajjal, porral járó munkafázisok megkezdése előtt a megrendelő képviselőjével egyeztetni 
köteles. 
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5. Megrendelő kötelezettségei: 
 
5.1. Megrendelő köteles Vállalkozónak átadni a rendelkezésére álló, beruházáshoz szükséges 
információkat, dokumentumokat, hatósági engedélyeket. 
 
5.2. Megrendelő köteles a munkavégzés helyét munkavégzésre alkalmas állapotban a vállalkozó 
rendelkezésére bocsátani. 
 
5.3. Megrendelő köteles a szerződésszerű – jelen szerződés kötelezettségeinek megfelelő – munkát átvenni 
és határidőre megfizetni Vállalkozó részére a 6. pontban meghatározott vállalkozói díjat. 
 
5.4. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik az építési beruházás ellenszolgáltatásának teljesítéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 
 
5.5. Megrendelő köteles részt venni a műszaki átadás-átvételi eljárásban, valamint köteles – műszaki 
ellenőr útján – gondoskodni a teljesítés igazolás kiállításáról az egész építési beruházás teljesítésének, 
befejezésének napján a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. 
 
A teljesítés igazolás kiadására jogosult személy(ek): 
………………………………… műszaki ellenőr 
………………………………… 
 
5.6. Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a Vállalkozóval. 
 
5.7. Megrendelő köteles a munkát időközönként ellenőrizni. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy 
éven belül Megrendelő köteles előkészíteni az utófelülvizsgálati eljárást és arra meghívni a Vállalkozót. 
 
A Megrendelő kötelezettsége továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § -ban meghatározott 
feladatok ellátása, illetőleg kötelezettségek teljesítése. 
 
A Megrendelő köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16 § -ban meghatározott feladatokat az 5.5 
pontban meghatározott műszaki ellenőr(ök)kel elvégeztetni, azzal, hogy a fővállalkozó kivitelező által 
megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a műszaki átadás átvételi eljárás lezárásától 
számított, tizenöt munkanapon – figyelemmel a Kbt. 135. § és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § 
(3) bekezdés o) pontjára – belül a műszaki ellenőr köteles a teljesítésigazolást kiállítani és azt a Megrendelő 
és a Vállalkozó részére megküldeni. 
 
6. Árak, fizetési feltételek: 
6.1. Felek megállapodása és vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során tett ajánlata alapján a vállalkozói díj 
összege………………………..Ft+ ÁFA, amely magában foglalja az építési beruházás kivitelezésével, 
teljesítésével járó valamennyi munkálat költségét, továbbá tartalmazza az ajánlattevő által megajánlott 
vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet is, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet. rendelet 20. §-ában szabályozottakra: 
 
A vállalkozói díj összege magában foglalja különösen: 
o a közvetlen költségeket, ennek keretében az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a 

fuvarozási és rakodási költséggel együtt, valamint az építőipari rezsióradíj alapján számított 
munkadíjat, 

o a fedezetet, ennek keretében a közvetlen költségek között nem szereplő általános 
költségeket és a tervezett nyereséget. 

o a vállalkozó által a teljesítésbe bevonni kívánt személyek bér- és járulékköltségeit,  
o a kivitelezéshez szükséges alapanyagok, valamint a felhasznált energia költségét,  
o a felmerülő többletmunkákat, illetőleg a közbeszerzési eljárás dokumentációjának 

mellékletét képező tételes költségvetés valamennyi munkaneme elvégzésének költségét, 
o továbbá az 5 %-os tartalékkeretet. 
o A teljes nettó vállalkozási díj magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan az alább 

megjelölt feladatokkal kapcsolatos valamennyi költséget: 
o A megvalósulási tervdokumentáció készítésének költségei (12 példányban); 
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o A szabványok, illetve a Megrendelő által elfogadott minőségbiztosítási dokumentáció 
szerinti minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségei, valamint a szükséges 
szakvélemények, minőségi tanúsítványok, a Szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló 
mérések költségei, illetőleg a kezelési és karbantartási utasítások (6 példányban) készítésének 
költségei; 

o Szavatossági és jótállási költségek; 
o A Kivitelezési Munkák időtartamára a szükséges ideiglenes mellék-létesítmények, kerítés, 

ideiglenes kapu stb. létesítésének és elbontásának költségei, valamint a közterület-foglalás 
költségei; 

o A Beruházással érintett területek és az azokkal közvetlenül szomszédos ingatlanok 
beruházás előtti műszaki állagfelvételének, állagmegóvásának és a Vállalkozó által ezen területeken 
okozott károk helyreállításának költségei, valamint az építkezés befejezése utáni ellenőrző 
jegyzőkönyv felvételének költségei, illetőleg az e körben esetlegesen felmerülő jogvitákban a teljes 
körű jogi képviselettel és az ítélet végrehajtásával összefüggésben felmerülő költségek; 

o A Kivitelezési Munka megvalósításhoz szükséges valamennyi árvonzat (pl. a 
segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulás, egyéb díjak, költségek, ideiglenes létesítmények 
stb. értéke); 

o A szükséges üzemi próbák, próbaüzem, beszabályozások, mintavételek elvégzésének, 
valamint a kiértékelések, szakvélemények és műbizonylatok költsége; 

o A közművekkel való összekötés költségei; 
o A munkaterület őrzése, védése, közlekedés- és forgalomszervezés, továbbá ennek 

költségei; 
o a Beruházás teljes kivitelezési idejére vonatkozó építésszerelési és felelősségi biztosítás 

költségei, ide értve a biztosítási szerződésekben meghatározott önrész összegét; 
o munkavédelemmel kapcsolatos feladatok költségei; 
o üzembe helyezési/forgalomba helyezési eljárások költségei; 
 
Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában foglalt áron felül semmilyen jogcímen térítésre nem 
tarthat igényt. Felek e körben rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátotta a beruházással összefüggő valamennyi rendelkezésre álló tervdokumentációt, a 
tételes árazatlan költségvetést és a kiegészítő tájékoztatást, melyet a Vállalkozó a megajánlott vállalkozói 
díja alapján megfelelően beárazott, erre tekintettel adta meg az árajánlatát, mely alapján kötelezettséget 
vállal, hogy a jelen szerződésben foglalt vállalkozói díjért a teljes kivitelezési és kapcsolódó munkákat 
elvégzi. 
 
Felek rögzítik, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a vállalkozási szerződés 
megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció 
olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett 
észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 
 
6.2. Vállalkozó jogosult Kbt. 135. § (7) és (8) bek. szerint a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa 
nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő igénybevételére, 
melyet a végszámlában kell elszámolni. 
 
6.3. A projekt támogatói forrásból valósul meg. 

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján - a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó 
nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékében biztosítja az előleg 
igénybe vételét. 

Az előleg a 322/2015 Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület 
átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. 

Az előleget a végszámlában kell elszámolni. 

A teljesítés során 2 db számla (előleg- és a végszámla) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak 
szerint: 
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végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj összegéről a megvalósult teljesítés esetén, sikeres 
műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla elismerésének feltétele a megrendelő és a műszaki ellenőr 
által ellenjegyzett teljesítési igazolás, amely a sikeres műszaki átadás-átvételt követően állítható ki, a 
megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés 
szerinti visszaszolgáltatása. 
 
Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) 
teljesíti a Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 322/2015 Korm. rendelet 32/A. §-a szerint. A számla benyújtása a 
teljes nettó vállalkozói díj összegéről a megvalósult teljesítés esetén lehetséges, sikeres műszaki átadás-
átvételt követően. A végszámla elismerésének feltétele a megrendelő és a műszaki ellenőr által ellenjegyzett 
teljesítési igazolás, amely a sikeres műszaki átadás-átvételt követően állítható ki, a megvalósulási és átadási 
dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti 
visszaszolgáltatása. 
 
6.4. A Vállalkozó illetőleg az alvállalkozó(k) az ellenszolgáltatás megfizetésére kijelölt bankszámlaszámait 
jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben 4. számú melléklet tartalmában változás áll 
be, a Vállalkozó a megváltozott tartalomról, a változás bekövetkezéséről való tudomásszerzést követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 3 naptári napon belül tájékoztatja a Megrendelőt. 
 
6.5. Vállalkozó, illetőleg a 4.1 szerinti alvállalkozó a számla kiállítására kizárólag a Megrendelő által 
kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult. A vállalkozó által kiállított számlának meg kell felelnie a 
vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak.  
 
6.6.. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, és egyiküknek sincs 
olyan jogállása, mely alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Egyebekben a számlázásra és a 
kifizetésre a mindenkor hatályos ÁFA törvény az irányadó. 
 
6.7. Tartalékkeret lehívásának módja:  
Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés során olyan, a kiviteli tervdokumentációban és az 
árazatlan költségvetésben nem szereplő munka merül fel, amely a beruházás teljes befejezéséhez 
műszakilag elengedhetetlenül szükséges, azaz amely nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem 
használható, azt a Vállalkozó a tartalékkeret terhére köteles elvégezni. Az ilyen munka felmerülésekor a 
Vállalkozó haladéktalanul írásban jelezni köteles a Megrendelő felé a felmerülő pótmunka jellegét, várható 
költségeit és szükségszerűségének műszaki indokait. Megrendelő – a műszaki ellenőr bevonásával és 
írásbeli szakvéleményével – legkésőbb a Vállalkozó bejelentését követő 15 napon belül írásban dönt. A 
pótmunka elszámolására a Vállalkozó által az ajánlatában tett költségvetés alapján kerül sor.  
 
7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
7.1. Késedelmi kötbér 
 
A Megrendelő késedelmi kötbérre a felhívásban meghatározott munkák határidejének eredménytelen 
eltelte után válik jogosulttá.  
A kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a teljes nettó vállalkozói díj összegének 
0,5 %-a, maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a megrendelőt megilleti a 
szerződés felmondásának joga. 
Megrendelő a késedelmi kötbér összegének megfizetésén felül kérheti a késedelmi kötbért meghaladó 
kárának a megtérítését is. 
 
 
7.2. Biztosítási szerződés 
 
A Vállalkozó a kivitelezés idejére köteles – jelen szerződés 4.6 pontja szerint – az alábbi biztosítási 
szerződéseknek a beruházás befejezéséig történő hatályban tartására: 

o A létesítmény építésszerelési munkáira vonatkozó biztosítási szerződés, amelynek 
minimális összege az ellenszolgáltatás végösszegével megegyező mértékű káreseményre 
vonatkozik; 

o A létesítmény és a vállalkozó eszközeinek biztosítása: alsó határa 1.000.000 forint 
esetenként, és évente 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg; 
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o Harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés 
(felelősségbiztosítás): minimális összege 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg. 

 
A Vállalkozó jelen pontban meghatározott szerződéseket köteles jelen szerződés aláírásának napján 
megkötni és jelen pontban meghatározott szerződések egy-egy eredeti példányát a Megrendelő részére 
haladéktalanul, de legkésőbb azok aláírásától számított 10 napon belül megküldeni. Amennyiben ezen 
kötelezettségének – határidőn belül történő – teljesítését a Vállalkozó elmulasztja, a Megrendelő jogosult 
jelen szerződéstől – a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – elállni.  
 
7.3. Meghiúsulási kötbér 
 
Vállalkozó, amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból, amiért felelős -, akkor Ajánlatkérő 
részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja nettó vállalkozói díj. A 
meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a. Megrendelő kötbér összegének megfizetésén felül 
kérheti a Meghiúsulási kötbért meghaladó kárának a megtérítését is. 
 
7.4 Jólteljesítési biztosíték 
 
A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott nettó vállalkozói Díj összege 5 %-ának 
megfelelő, azaz ………………………… Ft összegű jólteljesítési biztosítékot Megrendelő részére nyújtani 
a szerződésszerű teljesítéséről szóló teljesítés igazolás kiállításával egyidejűleg. 
 
A jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség más Vállalkozóval történő elvégeztetésének költségeit, és 
az ezzel összefüggésben felmerülő károk fedezetét képezi. 
 
A Megrendelő a jólteljesítési biztosítékot a teljesítésigazolás kiadásának napjától számított 12 hónapig tartja 
vissza, felhasználás esetén feltöltési kötelezettség a Vállalkozót nem terheli. Ezen biztosíték Vállalkozó 
választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő 
befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvénnyel. 
 
A – jólteljesítési biztosíték – bankgarancia akkor megfelelő, ha: 
• korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
• a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető, 
• futamideje a jótállási időszak végéig tart. 
 
A fentieken túlmenően a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kötelezettség- vállalását, hogy a 
Megrendelő első írásbeli felszólítására – a Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva –, a 
jogviszony vizsgálata nélkül a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek a 
megjelölt összeget. 
 
8. Egyéb 
8.1. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkaterületen 
vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni 
 
8.2 A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a 
késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza vagy a teljesítés a másik fél 
érdekkörében vagy mindkét fél érdekkörén kívül eső okból lehetetlenült. 
 
8.3. Szerződő felek rögzítik, hogy  
Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. § -a szerint. 
 
Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak, valamint a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 8.4. pontban részletezett ügyletekről az Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 
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8.4. A Megrendelőként szerződő fél 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 vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi 
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 
fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 
ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
8.5. A szerződés teljesítésére és esetleges módosítására a Kbt. 138. § - 141.§ -okban foglaltak az 
irányadóak. 
 
8.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés alapján valamely rendelkezés értelmezése vagy 
szerződés teljesítése során köztük vitás kérdés merül fel azt először közvetítői eljárás segítségével kísérlik 
meg rendezni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a közvetítői eljárás eredménytelenül zárul a Megrendelő 
székhelye szerinti illetékes bíróság jogosult eljárni a köztük fennálló jogvitában. 
 
8.7. Felek rögzítik, hogy jelen jogviszony során a másik félhez intézett ajánlott küldemény formájában 
postán feladott írásbeli nyilatkozatokat a feladás napjától számított 5. naptári napon a másik fél részére 
kézbesítettnek tekintik, kivéve, ha küldeményt kapó fél a posta által kibocsátott közokirattal igazolja, hogy 
a küldemény kézbesítése sikertelen volt. 
 
8.8 Felek megállapodnak, hogy a Kbt. szerinti rendelkezések, továbbá a közbeszerzési iratok jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képezik, így az azokban foglalt rendelkezések, kitételek kötelezően 
alkalmazandóak a felek között fennálló szerződéses viszonyban. 
 
8.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a Kbt., valamint az építési 
kivitelezési tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
A jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 
aláírják. 
 
Kelt:.................................................. 
 
 ......................................……….                                          ....................................... 
  Ercsi Város Önkormányzata     
              Megrendelő                                    Vállalkozó 
képviseli: Győri Máté polgármester 
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VI. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 
 
 

Ajánlatkérő a nyilatkozatminták használatával kapcsolatban tájékoztatni kívánja ajánlattevőket, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 69. §-a szerint a bírálat 
folyamata alapvetően két jól elkülöníthető szakaszra tagolódik.  
 
Az első szakasz során ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat kötelesek benyújtani, amelyek 
alkalmasak arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget 
tegyen. 
 
A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § 
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények 
tekintetében kell igazolásokat benyújtania. A második szakaszra benyújtandó nyilatkozatokat ajánlattevő(k) 
kizárólag ajánlatkérő erre irányuló kifejezett felhívása alapján kötelesek benyújtani. 
 
A jelen közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak részeként rendelkezésre bocsátott 
nyilatkozatmintákat a fenti két szakasznak megfelelően kerültek csoportosításra. 
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III. SZAKASZ 
 

M1 MELLÉKLET 
 

FELOLVASÓLAP 
 

 Felolvasólap6 

1. Ajánlattevő adatai: 

 

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

Önálló 

Ajánlattevő 

 

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe 

Közös 

Ajánlattevő 

 

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. 

 
2. Ajánlat tárgya: MÁZSAHÁZ UTCA - ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS 
 
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
 

1. rész: 
 

Összesített nettó vállalkozói díj  
Ft 

Az eljárást megindító felhívás 13 
pontjának M/2. pontjában 
meghatározott szakember szakmai 
tapasztalata (hónapban megadva)  

HÓNAP 

Jótállás időtartama (hónapban 
megadva)  

HÓNAP 

 
2. rész: 

 
 

Összesített nettó vállalkozói díj  
Ft 

Az eljárást megindító felhívás 13 
pontjának M/2. pontjában 
meghatározott szakember szakmai 
tapasztalata (hónapban megadva)  

HÓNAP 

Jótállás időtartama (hónapban 
megadva)  

HÓNAP 

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

nyilatkozatot kell benyújtani. 
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Kelt: 
 
  _________________________  

Cégszerű aláírás 
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M2 MELLÉKLET 
AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 
MÁZSAHÁZ UTCA - ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS 

…….. rész 
 

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

Önálló Ajánlattevő  

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe, fax száma 

Konzorcium 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 SZEMÉLY7 

Név  

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 
9. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban 

meghatározott részeivel összefüggésben az alábbi alvállalkozók fognak a teljesítésben közreműködni: 
 

A közbeszerzés azon részének megjelölése, 
amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni 

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, címe 
(székhelye) 

  

  

 
10. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbiakban megjelölt alkalmassági követelményeknek 

az alábbi szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni8: 
 

                                                 
7  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 e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 
Ajánlatkérő/Ajánlatkérő nevében eljáró készülékén megjelenő visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők részére 
joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  
8 Meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni 
kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
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Az igénybe venni kívánt szervezet (személy) 
neve, címe (székhelye) 

A felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelmény(ek) 
meghatározása, melynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 
támaszkodik 

  

  

 
11. Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján az „MÁZSAHÁZ UTCA - 

ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott Ajánlattételi Felhívásban és 
az Közbeszerzési Dokumentumokban rögzített feltételeket és azok szerves részét képező kiegészítő 
tájékoztatás(oka)t felülvizsgáltuk és teljes egészében elfogadjuk, melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, 
ajánlatot teszünk az Ajánlattételi Felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban és a kiegészítő 
tájékoztatás(ok)ban meghatározott munkáknak a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott 
szerződéses és egyéb feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésre. 

 
12. Nyilatkozunk továbbá, hogy az Ajánlattételi Felhívás és dokumentáció feltételeit megismertük és elfogadjuk 

Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy a szerződést a Felolvasólapon vállalt ellenszolgáltatásért 
teljesítjük.  

 
13. Nyilatkozunk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint  
 
mikrovállakozásnak9 
kisvállalkozásnak 
középvállalkozásnak 
 minősülünk. 
 nem tartozunk ezen törvény hatálya alá. 
 
 
14. Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a Közbeszerzési Dokumentumokat, 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. 

 
15. Kijelentjük, hogy az általunk a közbeszerzési eljárás során tett ajánlat magában foglalja a teljesítéssel járó 

valamennyi munkálat költségét, valamint a tartalékkeretet. 
 

16. Nyilatkozunk, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelünk, továbbá nem 
állunk a felhívásban hivatkozott kizáró okok hatálya alatt.  
 
 

Kelt: 
……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
M3 MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 
MÁZSAHÁZ UTCA - ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS 

 
(a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdése és az 62. § (2) bekezdése 
tekintetében) 
 

                                                 
9  A megfelelő rész aláhúzandó.  
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Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) ……………. (képviseleti 
jogkör/titulus megnevezése) 
 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok: 
 
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős 
bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: 
 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a 
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, 
ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 
 
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. 
fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag 
kezelés; 
 
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve 
a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
 
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély 
vagy kísérlet; 
 
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása; 
 
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka; 
 
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós 
eljárásban; 
 
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény; 
 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett 
eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának 
időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 
 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, 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; 
 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül 
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
 
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 
5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) 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; 
 
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen 
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam 
végéig; 
 



 99 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot 
tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési 
eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az 
ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési 
Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén 
a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki; 
 
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot 
szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési 
eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró 
okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: 
hamis nyilatkozat), amennyiben 
 
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az 
ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 
 
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott 
helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott 
adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; 
 
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt 
biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból 
ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig; 
 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. 
cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az 
Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
 
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, 
vagy 
 
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont 
szerinti feltétel fennáll; 
 
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság 
által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé 
vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban 
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal 
sújtott jogszabálysértést követett el; 
 
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes 
bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; 
 
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és 
végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében 
vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; 
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o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, 
vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos 
eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a 
Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében 
foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) 
bekezdése szerinti végzésében megállapította; 
 
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított 
előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős 
bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági 
határozat megállapította; 
 
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés 
teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a 
Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem 
régebben meghozott határozata megállapította. 
Kbt. 62. § (2) bekezdés: 
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában, amennyiben 
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak 
egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga 
szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha 
ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez 
szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő 
vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli 
tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek 
megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 
 

- Fentiek tekintetében nyilatkozom, hogy közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet 

 
 
VAN    vagy    NINCS. 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 

- Amennyiben van tekintetében a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott feltételek 
 
 
FENNÁLNAK    vagy   NEM ÁLLNAK FENN. 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
 
 

- A 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet megnevezése (név, székhely): 

 
 
 
 
Kelt: 
  _________________________  
 Cégszerű aláírás 
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M4 MELLÉKLET 
 
 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 
MÁZSAHÁZ UTCA - ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS 

 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 67. § (4) bekezdése tekintetében 
 
 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 
 
 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 
 
Nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, amely(ek) a 
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll(nak). 
 
 
 
Kelt:  
   
 
      ____________________________ 
          
       Cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M5 MELLÉKLET 
 
 
 
 

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS KB) PONTJA TEKINTETÉBEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { közös 
ajánlattétel esetén a képviselő } nyilatkozom, hogy: 
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- szervezetünk olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén nem jegyeznek; erre tekintettel, a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 
 
 
VAGY 
 
  
- olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek. 
 
 
 
VAGY 
 
 
- olyan társaságnak minősül, melynek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
  _________________________  
 Cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

M6 MELLÉKLET 
 
 

MÁZSAHÁZ UTCA - ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS 
 

…….. rész 
 
 

Alulírott………………………..ajánlattevő nyilatkozom, hogy nyertességem esetén vállalom a közbeszerzés tárgya 
szerinti felelősségbiztosítás megkötését illetve a meglévő biztosítás kiterjesztését az építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)  Korm. rendelet 26. § alapján. 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
  _________________________  
 Cégszerű aláírás 
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IV. SZAKASZ 
 

M7 MELLÉKLET 
 
 

Nyilatkozat 
a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében 

 
 

Referencia-nyilatkozat 
 

 
MÁZSAHÁZ UTCA - ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS 

…….. rész 
 
 
 
A másik 
szerződő fél 
megnevezése, 
elérhetősége 

A teljesítés 
helye és 
ideje 

A 
megrendelés 
tárgya, 
mennyiség 

Nyilatkozat, 
hogy a 
teljesítés a 
szerződésne
k és az 
előírásoknak 
megfelelően 
történt-e 

A 
felhívásban 
előírt 
alkalmassági 
feltétel, 
amelynek az 
adott 
teljesítéssel 
meg kíván 
felelni 

A szerződést 
kötő másik fél 
megnevezése,  
felvilágosítást 
adó személy 
beosztása, 
telefonszáma 

      
      
      
 
 
Kelt: 
 
 
  _________________________  
 Cégszerű aláírás 
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M8 MELLÉKLET 
NYILATKOZAT10 

 
 

MÁZSAHÁZ UTCA - ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS 
…….. rész 

 
Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { közös 
ajánlattétel esetén a képviselő }, a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, 
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – Kr. 22. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak 
megfelelően kijelentem, hogy 
 
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 
 Szakértő neve A szerződés teljesítésekor betöltendő 

munkakör 
   
   
   
   
   

 
Az itt feltüntetett szakemberek végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását az 
ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok tartalmazzák. 
 
 
Kelt:  
 
  _________________________  
 Cégszerű aláírás 

                                                 
10 Az ajánlattevő tölti ki. 
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M9 MELLÉKLET 
 
 

ÖNÉLETRAJZ 
 

MÁZSAHÁZ UTCA - ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

 
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése 

  

  

 
KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (-

tól -ig) 
Ellátott funkciók és feladatok, beosztások 

ismertetése 
  

 
Egyéb képességek:  
 
Kelt: 
 
  _________________________  
 Szakember sajátkezű aláírása 
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M10 MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT 
Az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról 

 
 

MÁZSAHÁZ UTCA - ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS 
 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott 
……………………………… szakember kijelentem, hogy részt veszek a fent említett közbeszerzési eljárásban. 
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a 
tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották: 
 

Mettől11 Meddig 

{időszak kezdete} {időszak vége} 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, 
amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. 
 
 
Kelt:  
 
  _________________________  
 Aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11  Indokolt esetben több időszak is megjelölhető. Valamennyi szakembernek ki kell töltenie. 
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5. napirendi pont: a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 „Ercsi Város Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése” – Duna-part rekonstrukció 
kivitelezési munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívás közzétételéről 

                        Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
     a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
      

Győri Máté polgármester ismerteti a 20-55/2018. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 8. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzat 2017. 
évben a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 azonosító számon „Ercsi Város Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztése” – Duna-part rekonstrukciójára elnyert támogatás 
keretében elkészült a rekonstrukciós munkálatok kivitelezésének közbeszerzési kiírásához szükséges 
műszaki specifikáció és az ajánlattételi felhívás. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban.  Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a képviselőket, 
hogy a határozati javaslatokról szavazással döntsenek. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 „Ercsi Város 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése” - Duna-part rekonstrukció 
kivitelezési munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívás közzétételéről 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2018. (II.27.) határozata 

a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016  
„Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése” - Duna-

part rekonstrukció kivitelezési munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívás közzétételéről  
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016  
„Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése” - Duna-part 
rekonstrukciójának kivitelezési munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívást e határozat melléklete 
szerint elfogadja, és azt közzéteszi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2018. március 2. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 108 

„Melléklet a 67/2018. (II.27.) határozathoz” 
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzata  
 
 

 
 
 

Ajánlattételi felhívás 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 

Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése- Duna-part 
rekonstrukció” 

 
 
 

Ercsi, 2018. 
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1. AJÁNLATKÉR Ő 
Ercsi Város Önkormányzata 
(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)  
Cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Tel.: 06/25/520-620, Fax: 06/25/505-740 
További felvilágosítás: Szűk Katalin 
Fax: 06/25/515-601 
e-mail: kszuk@ercsi.hu 
 
 
2. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁ SÁNAK MÓDJA, 
HATÁRIDEJE, ANNAK BESZERZÉSI HELYE  
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen, jelen ajánlattételi felhívás 
megküldésével egyben (ahhoz csatolva) bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére, valamint feltölti a 
KBA-ba is. 
 
A dokumentumok az alábbi linken is elérhetőek: 
 
https://drive.google.com/open?id=1wcsDG9VnuDSMdZWJUwCUWTvnzr5zMj22 
 
3. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA ÉS ANNAK INDOKLÁ SA 
 
Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti nyílt eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás): 
Jelen közbeszerzési eljárás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot. 
 
4. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLET ŐLEG MENNYISÉGE 
 
Az önkormányzat fejlesztési célja olyan turisztikai és közösségi attrakció kialakítása, mely a város 
lakosságának folyamatosan biztosít akár egész éven át, akár szezonhoz kapcsolhatóan teret a 
tömegsport, az aktív pihenés, a vízi sportok, a nyári kikapcsolódás számára, az önkormányzatnak és a 
helyi civil szervezeteknek lehetőséget ad kültéri – jellemzően kulturális és sport – rendezvények 
lebonyolítására, a dunai vízi sport tevékenységet – akár helyi igényként, akár turisztikai céllal – 
szolgáltatással látja el. A fejlesztés kiinduló pontot jelent a város kulturális, történelmi, építészeti 
értékeinek bemutatására. 
A projekt kapcsolódik az országos kerékpáros útvonalfejlesztésekhez pl.: EuroVelo6 és Budapest-
balaton útvonalakhoz. 
A projekt megvalósítási helye: 2451 Ercsi Köztársaság tér 1-15. A legjelentősebb városi zöldfelület a 
Duna-parti részen, amely egyben a város legnagyobb egybefüggő közterületi zöld területe. A terület 
parkként üzemel, egy viszonylag új és modern játszótér található rajta, valamint padok. A park 
részben fásított, túlnyomórészt füves, de alapvetően felújításra szorul. A terület 100%-os 
Önkormányzati tulajdonban van. A beruházás megvalósulásával a Duna-parti rész kerül felújításra 
megtartva az őshonos növényzetet, turisztikai vonzerőt hoz létre az egymásra épülő funkciókkal. 
A projekt keretén belül kiépítésre kerül: futópálya, ködkert (párakompozíció), gördeszka pálya, BMX 
pálya, szabadtéri felnőtt és gyermekjátszótér, ideiglenes büfé és ajándékbolt, öntözőhálózat, ivókút, 
pihenőhely, sportpálya, mezítlábas park, mechanikus csónakleeresztő. Felújításra kerül a vízi 
környezet (zöldterületek rendbetétel, a kerti utak rendbetétele, kátyúk feltöltése, zúzottkőterítés), a 
csónakház, mosdó, zuhanyzó, vizes blokk. 
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.  
 

 
5. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN 
AJÁNLATOT KÉRNEK 
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Vállalkozási szerződés  
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
Fő tárgy: 45210000-2 
További tárgyak: 
45200000-9 
 
6. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A KERETMEGÁLLAPODÁS KÖTÉS ÉRE, 
DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZER ALKALMAZÁSÁRA, ELEKTR ONIKUS 
ÁRLEJTÉS ALKALMAZÁSÁRA KERÜL SOR  

Nem kerül sor. 
 
7. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 
 
A szerződés hatályba lépésétől számított 180 nap, de legkésőbb 2018. november 30. 

8. A TELJESÍTÉS HELYE 

2451 Ercsi 

hrsz: 037,165, 166/3, 166/5, 167 

9. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

A projektet európai uniós támogatói forrásból valósul meg (TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016) az 
utófinanszírozásra vonatkozó szabályok szerint.  

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján - a szerződésben foglalt – általános forgalmi 
adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékében biztosítja az 
előleg igénybe vételét. 

Az előleg a 322/2015 Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület 
átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. 

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban 
(HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 322/2015 Korm. rendelet 32/A. §-a szerint.  

Az előleget a végszámlában kell elszámolni. 

A teljesítés során az előlegszámlát nem számítva 3 db számla (2 rész- és egy a végszámla) 
benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint: 

- az 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 35 %-ának megfelelő 
összegről az ajánlattevő által benyújtott műszaki ütemterv szerinti 35 %-os készültség esetén.  

- a 2. részszámla benyújtásának lehetősége a teljes nettó vállalkozói díj további 35 %-ának 
megfelelő összegről az ajánlattevő által benyújtott műszaki ütemterv szerinti 70 %-os 
készültség esetén. 
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- végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj még nem érvényesített összegéről (30 %) a 
megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla 
elismerésének feltétele a megrendelő és a műszaki ellenőr által ellenjegyzett teljesítési 
igazolás, amely a sikeres műszaki átadás-átvételt követően állítható ki, a megvalósulási és 
átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés 
szerinti visszaszolgáltatása. 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem 
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, továbbá költségátalányt fizet. 

10. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEV Ő TEHET-E 
TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLATOT VAGY RÉSZ AJÁN LATOT 

Nem. 
 
A részajánlat tételének kizárása azért indokolt, mert az építési beruházás oszthatatlan szolgáltatás.  

11. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI  

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont. 

 

 Részszempont Súlyszám 

1 Összesített nettó vállalkozói díj  10 

2. Az eljárást megindító felhívás 13 pontjának M/2. 
pontjában meghatározott szakember szakmai 
tapasztalata (hónapban megadva)  

3 

3. Jótállás időtartama (hónapban megadva)  4 

4.  Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatására 
vonatkozó megajánlás  

3 

 
A nettó ajánlati ár átalányár, az árazott költségvetés főösszesítőjének „összesen” sorában szereplő 
nettó összeget, továbbá 5 %-os tartalékkeretet kell tartalmaznia. Az ajánlati árat úgy kell megadni, 
hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, 
különböző díjak és illetékek, stb. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, 
vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. 
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez 
lehet. 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 1-100 pont. 
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A módszer (módszerek), amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 

Az 1. értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az 
alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb 
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi 
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (legkedvezőbb ajánlati elem / vizsgált ajánlati elem) x 99 + 1.  

A 2. számú értékelési részszempont szerinti értékelés: 

A 2. értékelési szempontra hónapban kell megadni az ajánlatot.  

A 2. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak 
szerint: a legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 
elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig 
a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 99 + 1.  

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig 
veszi figyelembe kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket 
elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság 
esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. 

A részszempont szerint adható minimális ajánlati elem 36 hónap. 
Az ez alatti megajánlás érvénytelen. 
A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 60 hónap, melynél kedvezőbb megajánlást 
60 hónapnak vesz figyelembe az ajánlatkérő. 

A 3. értékelési bírálati részszempont szerinti értékelés: 

A 3. értékelési szempontra hónapban kell megadni az ajánlatot.  

A 3. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak 
szerint: a legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 
elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig 
a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 99 + 1.  

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig 
veszi figyelembe kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket 
elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság 
esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. 
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A részszempont szerint adható minimális ajánlati elem 36 hónap. 
Az ez alatti megajánlás érvénytelen. 
A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 60 hónap, melynél kedvezőbb megajánlást 
60 hónapnak vesz figyelembe az ajánlatkérő. 
Ajánlatkérő a pontszámokat – tört érték esetén - két tizedes jegyre kerekíti.  
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő 
megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. 
Az az ajánlat képviseli a legjobb ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
 

A 4. számú értékelési részszempont szerinti értékelés: 

Az ajánlattevő megajánlott munkavállalóként 25 pontot kap. 
 
A 0 megajánlás egy pontot kap. 
 
A maximális megajánlás 4 fő. 
 
Hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti 
munkavállaló. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. KIZÁRÓ OKOK  

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésének 
hatálya alá tartozik.  
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 
következnek be. 
A megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.  
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Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak 
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdések szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem 
állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek 
bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont): 
A kizáró okok hatálya alá esik az ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet végző 
gazdasági szereplő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentum másolatát, vagy ajánlattevő 
nyilatkozatát arról, hogy a névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban, milyen azonosító 
alapján ellenőrizhető. Ajánlatkérő szükség esetén felvilágosítást kérhet azzal kapcsolatosan, hogy az 
ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve nem végez olyan építőipari 
kivitelezési tevékenységet, mely alapján az Étv. szerinti nyilvántartásban szerepelnie kell. 

13. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK  

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
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Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha 
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három 
a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évek alatt több mint egyszer negatív volt. 
 
 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
PI1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző utolsó három, a számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év éves beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő 
melléklet, könyvvizsgálat esetén könyvvizsgálói záradék), kivéve, ha előbbi iratok a céginformációs szolgálat 
honlapján megismerhetők. 
Ha az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan éves 
beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a 
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlatkérő ajánlattevő 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát akkor állapítja meg, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából 
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 30.000.000,- Ft-ot. 
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 
beszámoló és árbevétel nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy 
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás 
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
(321/2015 (X.30.) Korm.rendelet. 19. § (1) bek. b) pont és 19. § (2)-(3) bek.) 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban az 
ajánlattevő nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult 
referenciával: 
legalább 1 db, legalább 300 m2 alapterületű szabadidős létesítmény vagy települési dísztér vagy, szabadidős park 
kivitelezésére vonatkozó referencia. 
 
Mivel az ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de 
legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. 
 
 
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe legalább az alábbi szakembert: 
- legalább 1 fő MV-É, vagy MV-KÉ vagy kategóriájú (vagy azzal egyenértékű), minimum 3 éves felelős műszaki 
vezetői gyakorlattal és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti képesítéssel rendelkező felelős műszaki vezetői 
képesítéssel. 
 
Megkövetelt igazolási mód: 
 
MI1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi 
felhívás megküldését megelőző 5 év jelentősebb kivitelezésre vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott formában igazolva, vagyis a szerződést kötő másik féltől származó 
referencia igazolással, mely tartalmazza legalább az alábbiakat: 

k. az ellenszolgáltatás nettó összegét forintban;  
l. a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával, külön 

feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját); 
m. a teljesítés helyét; 
n. a teljesített munkák leírását, részletesen kitérve a mennyiségre; 
o. nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván 
bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt 
fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban 
kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük 
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emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy 
forintban). 
 
MI2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a 
megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe. 
Csatolandó dokumentumok: 
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely 
szakembert, mely pozícióra jelöli az ajánlattevő, illetve nyilatkozzon az ajánlattevő, hogy nyertesség esetén 
gondoskodik az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, illetőleg ajánlatevő nyilatkozzon, hogy 
tudomással bír arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését 
jelenti, amelynek következtében a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő ez esetben a második 
legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.  
- a szakember – szakmai tapasztalatot év/hó szerint ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt 
alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; 
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, 
- Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes 
szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Ezért kérjük, jelöljék meg a szakemberek 
önéletrajzukban, hogy a jogosultság, mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem 
szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló 
dokumentum benyújtása is szükséges. 
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő 
részéről, ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű 
dokumentumot tekinti irányadónak. 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése illetve a Kbt. 67. § (3) 
bekezdésének megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell 
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
 
 
Ajánlatkérő tájékoztatni kívánja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: „Kbt.”) 69. §-a szerint a bírálat folyamata két elkülöníthető szakaszra tagolódik.  
 
Az első szakasz során ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat kötelesek benyújtani, amelyek 
alkalmasak arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget 
tegyen. 
 
A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. 
§ (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 
követelmények tekintetében kell igazolásokat benyújtania. A második szakaszra benyújtandó 
nyilatkozatokat ajánlattevő(k) kizárólag ajánlatkérő erre irányuló kifejezett felhívása alapján kötelesek 
benyújtani. 
 
Így az ajánlathoz első körben csupán azt szükséges lenyilatkozni, hogy megfelelnek az 
alkalmassági követelményeknek. 

14. HIÁNYPÓTLÁS 

Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 71. § szerint. 

A hiánypótlás teljes körű. 
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15. AJÁNLATTÉTELI HATÁRID Ő  

Az ajánlat benyújtási határideje:  

2018.  

 

16. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 

Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) 

17. AJÁNLATTÉTEL NYELVE 

Magyar 

18. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE 

Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) 

2018.  

19. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 

Kbt. 68. § (3) szerinti személyek. 
 
21. A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSB ÓL 
TÁMOGATOTT 

 
Igen. TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 

22. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.  
 
Ajánlatkérő a következő biztosítékok nyújtását írja elő jelen eljárás során: 
 
Késedelmi kötbér, melyre ajánlatkérő a felhívásban meghatározott munkák határidejének eredménytelen eltelte 
után válik jogosulttá. A kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a teljes nettó vállalkozói díj 
összegének 0,5 %-a, maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a megrendelőt megilleti a 
szerződés felmondásának joga. 
 
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan 
okból, amiért felelős -, akkor Ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási 
kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a. 
 
Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. 
elvégzett munka vonatkozásában minimum 36 hónap általános jótállást ír elő a műszaki átadás-
átvételt követő naptól számítva; (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 
hónap) 
 
Jólteljesítési biztosíték: (a teljesítés igazolás kiállításától az ajánlattevő által vállalt jótállási idő 
lejártáig) a nettó megajánlott ellenérték összegének 3 %-a a Kbt.  134. § (3) bekezdés foglaltak 
szerint, a jótállási és szavatossági igények biztosítékaként. A biztosíték 24 hónapig kell, hogy 
rendelkezésre álljon. 
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Ajánlattevőnek- a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint- nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a 
teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. 
A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134.§ (4) bekezdés alapján a jótállási kötelezettség kezdetének 
időpontjában, azaz az eredményes átadás-átvétel napjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania 
a nyertes ajánlattevőnek. 
A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés 
a) pontja alapján. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumokban 
található szerződéstervezet tartalmazza.  

23. EGYÉB 

49.) Az írásbeli összegezést Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint küldi meg ajánlattevők részére. 

50.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok 
aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírási mintáját. Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem a 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 3:88. § szerinti gazdasági társaság, vagy személyes joga alapján nem rendelkezik 
aláírási címpéldánnyal, aláírási mintával egyenértékű dokumentummal, (amely dokumentum 
igazolja az aláírásra való jogosultságot), elegendő, ha Ajánlattevő az ajánlatba olyan ügyvéd 
által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel 
ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen 
beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem 
cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, 
mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattétel 
esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő 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 Cégbírósághoz beadta, és ezt a bíróság igazolja.  
 

51.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéséről, továbbá Kbt. 
66. § (6) bekezdés a)-b) pontjára. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti 
példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia 
 

52.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti 
információkat. 
 

53.) Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 

54.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely 
legalább a következőket tartalmazza: 
- a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 
eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni  
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult (kapcsolattartásra kijelölt személy) megnevezése, 
valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, beosztása, telefon és 
telefax száma, címe, valamint a részére adott meghatalmazás 
- a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek 
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Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében 
az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 
 

55.) Az Ajánlattevő ajánlatát cégszerűen aláírva, folyamatos számozással és tartalomjegyzékkel 
ellátva, nem bontható kötésben, lezárva, 1 db példányban köteles benyújtani. Az ajánlat minden 
tartalommal rendelkező oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: 
„AJÁNLAT – TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 Ercsi Város Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztése- Duna-part rekonstrukció” - Határidő előtt nem 
bontható fel! ” 
 

56.) Ajánlattevő köteles eredeti ajánlatát szkennelve, elektronikus formában CD vagy DVD lemezen 
papíralapú ajánlatához csatolni egy példányban. Ajánlattevő az ajánlat elkészítésénél jelen 
felhívás és a dokumentációban meghatározott formai követelményeket vegyék figyelembe.  

 
57.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával felmerülő összes költség és határidőre történő 

teljesítés az ajánlattevőt terheli. 
 

58.) Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatások átvételéről szóló 
nyilatkozatnak. 

 
59.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 

összehasonlíthatósága érdekében. A nem magyar HUF-ban megadott ajánlat érvénytelen. 
 

60.) Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az 
olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, 
illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az 
ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az 
Ajánlattevő felelős. 
 

61.) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az 
ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők 
vonatkozásában. 

 
62.) A szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás M.2. pontban felsorolt szakembernek 

szerepelnie kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai 
(www.mek.hu) névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. 
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az 
általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá nyilatkozzon 
arról, hogy a megajánlott szakembere a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés 
megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, továbbá hogy a 
nyilvántartásba vétel elmaradása bármely szakember esetében Ajánlatkérő szerződéskötéstől 
való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a 
második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.  
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar 
Mérnöki Kamara, a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai 
önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát (amennyiben 
már rendelkezik kamarai regisztrációval) és a jogosultság megszerzésének időpontját, valamint a 
linket, melyen a szakember a nyilvántartásban elérhető. Ha a szakember, így különösen a más 
tagállamban jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában 
nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló 
okirat magyar nyelvű fordításának másolati példányát kérjük benyújtani. 
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63.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nyertessége esetén vállalja a 322/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 26. § - a 
szerinti felelősségbiztosítási szerződés megkötését. 
 

64.) Az Ajánlattevő a kivitelezés idejére köteles az alábbi biztosítási szerződések megkötésére és az 
építési beruházás befejezéséig azok hatályban tartására: 
 
A létesítmény építésszerelési munkáira vonatkozó biztosítási szerződés, amelynek minimális 
összege az ellenszolgáltatás végösszegével megegyező mértékű káreseményre vonatkozik; 
A létesítmény és a vállalkozó eszközeinek biztosítása: alsó határa 1.000.000 forint esetenként, és 
évente 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg; 
Harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés 
(felelősségbiztosítás): minimális összege 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg. 

 
65.) Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. 

 
66.) Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 

 
67.) Az ajánlati kötöttség a bontástól számított 60 napig áll fenn. 

 
68.) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a jótállási biztosítékra vonatkozó, a Kbt. 134. § (5) 

bekezdés szerinti nyilatkozatát. 
 

69.) Amennyiben bárhol az ajánlattételi felhívásban, a műszaki dokumentációban, leírásban az 
ajánlatkérő típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden 
esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány is érthető. Az egyenértékűséget az 
ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell! 

 
70.) Ajánlattevők kötelesek pénzügyi és műszaki ütemtervet csatolni az ajánlatukhoz. Mind a 

pénzügyi, mind a műszaki ütemtervnek tartalmaznia kell a 35 %-os, illetve a 70 %-os 
mérföldkőhöz igazodó műszaki teljesítés pontosan körülírt tartalmát.  

 
71.) Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e.) pontjának alkalmazását. 

 
72.) FAKSZ: Dr. Pusztai Attila (lajstromszám: 0110). 

 
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók. 

23. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 

2018.  
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I. DOKUMENTÁCIÓ 
 
Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) a „TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 Ercsi Város Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése- Duna-part rekonstrukció” elnevezésű közbeszerzési 
eljárásban ezúton kér ajánlatokat. 
 
 
37. AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
 
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2015. CXLIII. törvény a közbeszerzésekről” 
(továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljárásház elkészített ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok (a továbbiakban együtt: ajánlattételi dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos 
alapjául, lemondva saját szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. 
 
Ajánlattevő a jelen közbeszerzési dokumentumok átvételével egyben jogot szerzett arra, hogy az alábbi feltételek 
szerint meghirdetett eljárásban részt vegyen.  
 
A szolgáltatásnak teljesen meg kell felelniük a megadott műszaki leírásnak. 
 
Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a 
közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, 
hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely esetleg az 
ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan 
körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy 
jellemzőit. 
 
Az ajánlattételre az jogosult, akinek jelen közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a rendelkezésére 
bocsátotta. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike rendelkezik a 
közbeszerzési dokumentumokkal. 
 
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve 
nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, más ajánlattevő, illetve 
részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés 
teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. 
 
Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, 
amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be 
ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra 
felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 
 
Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és 
nyilvánosságát. 
 
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. 45. § (2) bekezdés/.  
 
Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti 
titkot (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. szerinti indokolás benyújtása 
szerint, figyelemmel a következő rendelkezésekre: 
 
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára 
megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 
bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
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ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók 
megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és 
adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól 
meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által 
igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a 
jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által 
igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
 
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg továbbá nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely 
a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés 
hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra 
hozatalát megtilthatja. 
 
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során fentieket nem tartotta 
be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú 
dokumentum benyújtására. 
 
Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. 
 
Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar 
nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az 
ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem 
magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az 
ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 
38. AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA VAGY VISSZAVONÁSA 
 
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát, illetve részvételi 
jelentkezését. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni. 
 
39. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
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: 
 
Minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben és telefaxon kell eljuttatni az alábbi címre: 
 

Hivatalos név: Ercsi Város Önkormányzata 
Postai cím: 2451 Ercsi Fő út 20. 
Tel: 06/25/520-620 Fax: 06/25/505-740 

 
Email: kszuk@ercsi.hu 
 

 

 
 
Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határidőt, 
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő a Kbt. 56. §-ban meghatározottak 
szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [Kbt. 56. § (2) bekezdés] teljesíteni, vagy 
b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 
A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk vagy a 
változtatás jelentőségével. Nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési 
dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi határidő lejártának napját 
megelőző legkésőbb tízedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi vagy 
részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem jelentős a közbeszerzési 
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dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi jelentkezések vagy ajánlatok időben történő megfelelő 
előkészítését. 
 
A Kbt. 41. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel írásban történik. Az 
írásbeli nyilatkozatok - ahol kifejezetten valamely kapcsolattartási formát e törvény nem kíván meg - teljesíthetőek: 
 
a) postai vagy közvetlen kézbesítés útján. 
b) faxon; 
c) elektronikus úton; 
Az elektronikus úton tett nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a 
törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus 
dokumentumba foglalt formában. 
 
40. TELJESSÉG ÉS PONTOSSÁG 
 
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze a közbeszerzési dokumentumok tartalmának teljességét. Az 
ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a közbeszerzési 
dokumentumok valamely részének átvételét. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy meggyőződjön a közbeszerzési 
dokumentumok és az Ajánlatkérő által a munkákkal kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. 
 
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. 
 
41. AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGEI 
 
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli 
 
42. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 
 
Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban megadott időpontig kötve van ajánlatához. 
 
43. TÖBB VÁLTOZATÚ AJÁNLAT  
 
Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. 
 
44. BÍRÁLAT 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi. 
Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat érvényes-e a Kbt. alábbi rendelkezési alapján: 
 
73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 
a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt 
kizárásra került; 
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés 
és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő 
hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más 
teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. 
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(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. 
(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben 
rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes 
ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 
(5) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, 
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés 
során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési 
eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett 
információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 
(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha 
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 
b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta 
rendelkezésre; 
c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat 
vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget 
meghaladja. 
74. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy 
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés], 
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani 
[2. § (5) bekezdés]. 
(3) Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 
1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni. 
 
45. AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI: 
 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont. 

 

 Részszempont Súlyszám 

1 Összesített nettó vállalkozói díj  10 

2. Az eljárást megindító felhívás 13 pontjának M/2. pontjában 
meghatározott szakember szakmai tapasztalata (hónapban 
megadva)  

3 

3. Jótállás időtartama (hónapban megadva)  4 

4.  Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatására vonatkozó 
megajánlás 

3 

 
A nettó ajánlati ár átalányár, az árazott költségvetés főösszesítőjének „összesen” sorában szereplő nettó összeget, 
továbbá 5 %-os tartalékkeretet kell tartalmaznia. Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden 
járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb. 
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Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában 
kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. 
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa: 1-100 pont. 

A módszer (módszerek), amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 

Az 1. értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak 
szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (legkedvezőbb ajánlati elem / vizsgált ajánlati elem) x 99 + 1.  

A 2. számú értékelési részszempont szerinti értékelés: 

A 2. értékelési szempontra hónapban kell megadni az ajánlatot.  

A 2. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: a 
legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot 
(felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 99 + 1.  

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi figyelembe 
kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 
illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők 
azonos pontszámot kapnak. 

A részszempont szerint adható minimális ajánlati elem 36 hónap. 
Az ez alatti megajánlás érvénytelen. 
A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 60 hónap, melynél kedvezőbb megajánlást 60 hónapnak 
vesz figyelembe az ajánlatkérő. 

A 3. értékelési bírálati részszempont szerinti értékelés: 

A 3. értékelési szempontra hónapban kell megadni az ajánlatot.  

A 3. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: a 
legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot 
(felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 99 + 1.  
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A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi figyelembe 
kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 
illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők 
azonos pontszámot kapnak. 

A részszempont szerint adható minimális ajánlati elem 36 hónap. 
Az ez alatti megajánlás érvénytelen. 
A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 60 hónap, melynél kedvezőbb megajánlást 60 hónapnak 
vesz figyelembe az ajánlatkérő. 
Ajánlatkérő a pontszámokat – tört érték esetén - két tizedes jegyre kerekíti.  
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 
Az az ajánlat képviseli a legjobb ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
 

A 4. számú értékelési részszempont szerinti értékelés: 

Az ajánlattevő megajánlott munkavállalóként 25 pontot kap. 
 
A 0 megajánlás egy pontot kap. 
 
A maximális megajánlás 4 fő. 
 
Hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló. 
 
 
46. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 
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: 
 

u) A közös ajánlatban részt vevő felek nevét, székhelyét; 
v) A közös ajánlattevő nevét, címét; 
w) A közös ajánlattal érintett szerződés célját; 
x) Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát. A közös Ajánlatban részt vevők nyilatkozzanak arra 

vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni; 
y) A közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a 

szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; 
z) 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; 

aa) 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; 

bb) A közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a díjból való részesedésük mértékét; 
cc) Nyertes ajánlattétel esetén a vállalkozási szerződés aláírására, illetőleg a számlát benyújtani jogosultak 

megnevezését; 
dd) A közös Ajánlattevők megállapodása minden 

◘ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül; 
◘ a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá 
◘ harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a közös 

Ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie. 
 
Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek közös megállapodást – szerződést- kell kötniük. Az együttműködés 
feltételeit legalább a fent felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A közös Ajánlattevő nevében 
megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös Ajánlattevő nevében teszik. 
 
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. 
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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. 
 
47. AJÁNLATI ÁR  
 
Az ellenszolgáltatás összegét (nettó) forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a 
betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. Az ajánlati 
árnak tartalmaznia kell a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő értékű tartalékkeretet is. 
 
48. HIÁNYPÓTLÁS 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ának megfelelően biztosít hiánypótlást. A hiánypótlás teljes körű. 
 
49. SZERZŐDÉSKÖTÉS 
 
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az 
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
A nyertes ajánlattevő és – megjelölése esetén - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 
harminc - építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik. 
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség szerinti időtartama alatt köteles megkötni. Ha e törvény másként 
nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül 
sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat 
módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, a Kbt. 115. § szerinti 
eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig. 
 
50. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÉS AZ AJÁNLATTEVŐK KÖZÖTT A 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALATT 
 
Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás 
bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt fax számra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres 
elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös 
ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérő részére 
bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a 
kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 
Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot kizárólag postai 
úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen 
üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton 
megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérő kézhez kapja. 
Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum 
tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:  
a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel; és 
a dokumentum: 
 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 
 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  
 - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevői megállapodás szerinti képviselőjének; vagy 
 - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy aláírásával 
kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 
 
51. FORMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
Az ajánlatot írásban és zártan, az Ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
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Ajánlattevőnek 1 (egy), papír alapú példányban kell benyújtania az ajánlatot. Az Ajánlattevő köteles ajánlatát 
szkennelve, elektronikus formában DVD lemezen papíralapú ajánlatához csatolni egy példányban.  
 
Az ajánlatot 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. Cégszerű aláírás: a képviseletre jogosult a nevét a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé 
írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak – aláírási címpéldánynak – megfelelően. 
 
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). 
 
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. 
 
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. 
 
A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: 

egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba 
semmit be nem tettek, 

 a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok. 
az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

 az ajánlatkérő nevét, címét; 
 az ajánlattevő nevét, címét; és a következő feliratot: :  

„AJÁNLAT – TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztése- Duna-part rekonstrukció- Határidő előtt nem bontható fel! ” 

 
Az ajánlatot annak az ajánlattevőnek kell benyújtania, aki a dokumentációt átvette.  

 
52. NYILATKOZAT ÉS IGAZOLÁS A KIZÁRÓ OKOK FENNÁLLÁSÁNAK HIÁNYÁRÓL 
 
Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésének 
hatálya alá tartozik.  
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 
következnek be. 
A megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.  
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak 
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdések szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem 
állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek 
bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont): 
A kizáró okok hatálya alá esik az ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, 
ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építőipari 
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentum másolatát, vagy ajánlattevő nyilatkozatát arról, 
hogy a névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban, milyen azonosító alapján ellenőrizhető. Ajánlatkérő 
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szükség esetén felvilágosítást kérhet azzal kapcsolatosan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül 
melyik végez, illetve nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, mely alapján az Étv. szerinti 
nyilvántartásban szerepelnie kell. 
 
53. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.  
 
Ajánlatkérő a következő biztosítékok nyújtását írja elő jelen eljárás során: 
 
Késedelmi kötbér, melyre ajánlatkérő a felhívásban meghatározott munkák határidejének eredménytelen eltelte 
után válik jogosulttá. A kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a teljes nettó vállalkozói díj 
összegének 0,5 %-a, maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a megrendelőt megilleti a 
szerződés felmondásának joga. 
 
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból, amiért 
felelős -, akkor Ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó 
vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a. 
 
Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. elvégzett munka 
vonatkozásában minimum 36 hónap általános jótállást ír elő a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva; 
(ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60  hónap) 
 
Jólteljesítési biztosíték: (a teljesítés igazolás kiállításától az ajánlattevő által vállalt jótállási idő lejártáig) a nettó 
megajánlott ellenérték összegének 3 %-a a Kbt.  134. § (3) bekezdés foglaltak szerint, a jótállási és szavatossági 
igények biztosítékaként. A biztosíték 24 hónapig kell, hogy rendelkezésre álljon. 
Ajánlattevőnek- a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint- nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték 
határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. 
A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134.§ (4) bekezdés alapján a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz 
az eredményes átadás-átvétel napjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek. 
A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja 
alapján. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumokban található 
szerződéstervezet tartalmazza.  
 
 
54. A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 
A Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.  
 Oldalszám 
Tartalomjegyzék (oldalszámozással)  
1. RÉSZ -IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK  
Felolvasólap (M1 formanyomtatvány) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Ajánlati nyilatkozat (M2 formanyomtatvány) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Kizáró okok igazolása  

Nyilatkozat a kizáró okokról (M3 formanyomtatvány) (Ajánlat részeként 
benyújtandó) 

 

Nyilatkozat a kizáró okokról (M4 formanyomtatvány) (Ajánlat részeként 
benyújtandó) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében (M5 
formanyomtatvány) (Ajánlat részeként benyújtandó) 

 

Kizáró okok további igazolásai  
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása  

Mérleg (adott esetben) (Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó)  
A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti alkalmasság igazolása (Kbt. 69. § (4) 
bekezdés szerint benyújtandó) 

 

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-
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ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért  

Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása  
Referenciaigazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja 
alapján. (M7 formanyomtatvány) (Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó) 

 

Szakemberek bemutatása (M8 formanyomtatvány)  
Önéletrajz (M9 formanyomtatvány) (Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint 
benyújtandó) 

 

Végzettséget igazoló okiratok (Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó)  
Rendelkezésre állási nyilatkozat (M10 formanyomtatvány) (Kbt. 69. § (4) 
bekezdés szerint benyújtandó)  

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasság igazolása (Kbt. 69. § (4) 
bekezdés szerint benyújtandó) 

 

Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Ajánlat részeként benyújtandó) 

 

2.RÉSZ - EGYÉB DOKUMENTUMOK  
Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről (M6 formanyomtatvány) 
(Ajánlat részeként benyújtandó) 

 

Nyilatkozat a jólteljesítési biztosítékról (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Változás bejegyzési kérelem (adott esetben) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Aláírási címpéldány, vagy aláírási minta (Ajánlat részeként benyújtandó)   
Meghatalmazás (adott esetben) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Egyéb, az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok (Ajánlat részeként 
benyújtandó) 

 

3.RÉSZ – ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS  
Tételes – ajánlattevő által beárazott – költségvetés: Amennyiben a tételes 
árazott költségvetés bármely tétele „0” forint összegű árat tartalmaz, az 
ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja az adott ajánlatot. Nincs lehetőség az 
egyes tételek más tételekkel együtt történő elszámolására sem. Nincs lehetőség 
észrevételi költségvetést benyújtani, továbbá nincs lehetőség az egyes 
költségvetési tételek munkanemének a módosítására, kiegészítésre. (Ajánlat 
részeként benyújtandó) 
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II. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 
 
Online csatolásra került.  
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VII. SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

Vállalkozási szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
Ercsi Város Önkormányzat  
Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Telefon: 06/25/520-620 
Fax:  06/25/505-740 
E-mail:  polghivatal@ercsi.hu 
Adószám: 15727141-2-07 
Pénzforgalmi számlaszáma:  
Képviseli: Győri Máté polgármester  
mint Megrendelő, másrészről 
 
 
 
……………………………………….. 
Székhely:  
Telefon:  
Fax:   
E-mail:   
Adószám: …………………………….. 
Pénzforgalmi számlaszáma: ……………………………….. 
Képviseli: …………………………… (Cím: …………………………….; Elérhetőség:…………..) 
mint Vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
1. A szerződés tárgya 
 
A szerződés tárgya: „TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztése- Duna-part rekonstrukció” közbeszerzési eljárásban meghatározott feladtok, a 
kiadott közbeszerzési dokumentumok, felhívás és a Vállalkozó ajánlata szerint, mely dokumentumok jelen 
szerződés 1. 2. és 3. számú mellékletét képezik. 
 
2. A szerződés időtartama 
 
2.1. Felek a jelen szerződést, annak aláírásától …………………... napjáig tartó, határozott időtartamra kötik azzal, 
hogy Vállalkozó legkésőbb ezen határidőn belül köteles a szerződést teljesíteni, de legkésőbb 2018. november 30-ig. 
A teljesítési határidő magában kell, hogy foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárást és a birtokbaadást is. Megrendelő 
előteljesítést elfogad. 
 
2.2. Felek rögzítik, hogy az építési munkaterület átadásának, továbbá az építési napló megnyitásának a napja jelen 
szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 15. nap. 
 
2.3. Felek megállapodnak, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időtartama 10 nap.  
 
2.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő alapján az építési beruházás 
oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. 
 
3. A teljesítés 
 
3.1. A teljesítés helye: 2451 Ercsi 
hrsz: 037,165, 166/3, 166/5, 167 
3.2. A teljesítés során Megrendelő képviselője Győri Máté polgármester, vagy az általa írásban meghatalmazott 
személy. Vállalkozó képviselője: …………………………, vagy az által írásban meghatalmazott személy. A 
szerződés teljesítése körében a felek közötti kapcsolattartás kizárólag a képviselők, illetőleg az építési napló útján 
történik. A képviselőknek nem áll jogukban a szerződést módosítani.  
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3.3. Vállalkozó a teljesítés csak azon szakaszában vehet igénybe közreműködőt, amelyet a közbeszerzési eljárásban 
tett ajánlatában megjelölt. 
 
3.4. A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen vezetett 
naplóban kötelesek egymással közölni a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, azzal hogy a 
Megrendelő köteles Vállalkozó által vezetett építési naplót legalább 5 munkanaponként ellenőrizni az általa 
megbízott jelen szerződés 5.5 pontjában szereplő műszaki ellenőr(ök) útján. 
 
3.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során ………….. db hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat. 
 
3.6. A Vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy az építkezés ütemezése össze legyen hangolva Ercsi város 
rendezvényeivel. A szerződés megkötését követő 10 napon belül erről meg kell állapodni az önkormányzattal.  
 
4. Vállalkozó kötelezettségei: 
 
4.1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy az építési beruházást saját szervezésében vagy alvállalkozóval végzi az e 
tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően. A vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.  
 
4.2. Vállalkozó köteles az elvégzett munkára teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni a sikeres átadás - átvételtől 
számított: ……………………. hónap.  
 
4.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és jótáll azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden kötelezettséget - 
ezen belül különösen a feladatok teljesítésére irányuló tevékenységet - a tőle elvárható szakértelemmel és 
gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, a Megrendelő szakmai és gazdasági 
szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, valamint az európai uniós és a magyar jogszabályoknak, 
továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági előírásoknak megfelelően teljesíti. A Vállalkozó jótáll a jelen szerződésben 
foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások 
alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, 
jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 
 
4.4. Vállalkozó köteles a megrendelőt az építési beruházás teljesítési idejéről legalább két munkanappal előbb 
értesíteni. 
 
4.5. Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontban meghatározott munkálatokat a 2.1. pontban meghatározott 
határidőre hiánytalanul elvégezni, beleértve a műszaki átadás-átvételt is. 
 
A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel követően kezdhetők meg. A Vállalkozó jogosult és köteles a 
munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat 
építési naplóban rögzíteni, és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. 
 
Köteles a Vállalkozó vizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai 
nem akadályozzák-e a munkavégzést. Ha a Vállalkozónak felróhatóan nem kerül megállapításra hiba vagy 
hiányosság, akkor a Vállalkozó vállalni köteles a felelősséget a korábban elkövetett hibák vagy korábban keletkezett 
hiányosságok következtében fellépő károkért, még abban az esetben is, ha igazolható, hogy a hibát más vállalkozó 
okozta. 
 
4.6. Vállalkozó kijelenti, hogy – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 26.§ alapján –  az egész építkezés biztosítására teljes körű építési-szerelési biztosítást kötött 
(ún.: „Construction All Risk”, továbbiakban: C.A.R.). 
 
4.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során folyamatosan biztosít 1 fő felelős műszaki vezetőt, továbbá a munka 
hatékony, szakmailag kifogástalan elvégzéséhez szükséges számú személyzetet a közbeszerzési iratokban 
megadottak szerint. A felelős műszaki vezető személyét a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes 
hozzájárulásával jogosult megváltoztatni. A Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 § -ban 
meghatározott feladatokat az ajánlatában meghatározott felelős műszaki vezetővel elvégeztetni. Amennyiben a 
felelős műszaki vezető 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 §-ban meghatározott bármely kötelezettségét 
megszegi, a Megrendelő írásban az építési naplóba történő bejegyzéssel felszólítja a Vállalkozót a 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet 13 §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
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rendelet 13 §-ban foglalt valamely kötelezettség a felszólítás építési naplóban történt bejegyzésétől számított 15 
napon belül sem teljesül, a Megrendelő jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől elállni, továbbá a 
kötelezettségek megszegéséből eredő kárának megtérítését követelni a Vállalkozótól. 
 
4.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök a rendelkezésére 
állnak. 
 
4.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során mindvégig betartja az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó 
hatályos jogszabályok előírásait. 
 
4.10. Vállalkozó köteles figyelembe venni a teljesítés során a Megrendelő utasításait. Ha a Megrendelő célszerűtlen 
vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő 
kárért a vállalkozó felelős. 
 
4.11. Vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás 
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő 
kárért felelős. 
 
4.12. Vállalkozó köteles az építési beruházás során folytatott munkák során keletkező törmeléket elszállítani és 
ártalmatlanításáról gondoskodni. 
 
4.13. Vállalkozó köteles részt venni az utófelülvizsgálati eljáráson. 
 
4.14. Vállalkozó a teljesítés során köteles mindvégig együttműködni a Megrendelővel. Vállalkozó az esetlegesen 
szükségessé váló, előre nem látható pótmunkákról, azok felmerülésekor haladéktalanul köteles a Megrendelőt 
tájékoztatni és a szükségesnek ítélt pótmunkákat az építési naplóban rögzíteni.  
 
4.15. A vállalkozó köteles elvégezni a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkákat, illetve az olyan 
munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg 
(többletmunka). 
 
A Vállalkozó kötelezettsége továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § -ban meghatározott feladatok 
ellátása, illetőleg kötelezettségek teljesítése. Amennyiben a vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § -
ban foglalt kötelezettségeit megszegi, a megrendelő jogosult – jelen szerződés 4.7 pontjának rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazva – a szerződéstől elállni, és érvényesítheti a vállalkozó szerződésszegéséből eredő kárának a 
megtérítési igényét. 
 
4.16. A munkaterület őrzését Vállalkozó saját, megfelelő jogosítványokkal rendelkező munkavállalóival vagy erre 
szerződött szakcéggel biztosítja. 
 
4.17. A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokat és ezt követően 
köteles meggyőződni azok helyességéről. Amennyiben további dokumentumok készítése szükséges köteles azokat 
elkészíteni vagy elkészíttetni. 
 
4.18. A Vállalkozó a neki átadott dokumentációra a benyújtott ajánlatában megtette a szükséges észrevételeket, 
későbbi észrevételezésre nincsen módja, a tervek hiányosságára kifogásként nem hivatkozhat. 
 
4.19. Vállalkozó megerősíti, hogy a munka kivitelezéséhez ajánlattételi felhívást és az átadott dokumentációt 
áttanulmányozta, a munkaterületet bejárta, a munkaterület körülményeit megismerte, a megállapodott vállalási 
összegben szerepeltette. Az elvégzendő munkákat, zavaró körülményeket az elvárható gondossággal 
áttanulmányozta, fentiekre hivatkozva többletköltséget nem számolhat el. A vállalkozási szerződés megkötését 
követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából 
adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a 
szerződéskötést megelőzően nem jelzett. (Az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 3. §.) Vállalkozó a jelen szerződéses aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét 
képező dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során, illetve a Szerződés megkötésével 
kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségükre ellenőrizte, az 
azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti vállalkozói díjat ezen információk 
figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. 
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Vállalkozó a Beruházás funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához, a teljes körű I. osztályú 
minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításhoz, zavartalanul használható 
állapotához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is 
figyelembe vette. 
 
4.20. Az eltakarásra kerülő munkarészeket elfedés előtt Vállalkozó Megrendelő részére köteles bemutatni. E 
kötelezettség teljesítése érdekében Vállalkozónak 3 munkanappal megelőzően kell az eltakarásra kerülő munkarész 
elfedéséről Megrendelőt értesíteni. Amennyiben Vállalkozó ezt nem teljesíti, a munkarész teljesítés igazolása nem 
történik meg, illetőleg az eltakarás megszüntetésével járó munkálatokat köteles elvégezni. Amennyiben a 
Megrendelő építési naplóba bejegyzett felszólítását követő 3 napon belül nem szünteti meg az eltakarást a 
Vállalkozó, akkor a Megrendelő jogosult azt a Vállalkozó költségén más vállalkozóval elvégeztetni. A megrendelő 
írásban értesíti a Vállalkozót az eltakarítási munkák elvégeztetéséről, illetőleg azok költségeiről. A Vállalkozó köteles 
a Megrendelő – eltakarás megszüntetésével kapcsolatos munkák elvégeztetésére, illetőleg azok költségeire 
vonatkozó – levelének kézhezvételétől vagy az építési naplóba történő bejegyzésétől számított 3 napon belül az 
eltakarás megszüntetésével kapcsolatos költségeket a Megrendelőnek megfizetni. 
 
4.21. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelővel és a tervezővel minden esetben 
köteles egyeztetni és elfogadtatni. 
 
4.22. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás 
során használt utak, épületek és épületrészek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállító 
útvonalak kiépítésével, karbantartásával, megerősítésével, javításával és helyreállításával kapcsolatos minden 
tevékenység a Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett 
környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terhel minden felelősség, és viselnie kell annak 
következményeit. 
 
4.23. A Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása – és jelenlétükről való gondoskodás – az építési 
beruházás készre jelentését követő teljesítés igazolás kiadására vonatkozó eljárásokra. 
 
4.24. Vállalkozó a teljesítés igazolás kiadásához és a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükséges, valamint általa 
biztosítandó dokumentumokat a Megrendelő rendelkezésére köteles bocsátani az építési beruházás készre 
jelentésével egyidejűleg, illetve a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáig és a műszaki – átadás átvételi 
eljárás során a Megrendelővel együttműködni.  
 
4.25. A Vállalkozó köteles biztosítani a beruházás ütemterv szerinti megvalósításához szükséges erőforrásokat, 
beleértve az esetleges lemaradások megszüntetéséhez szükséges ráfordításokat (többlet-létszám, műszakszám, stb.) 
is. Köteles továbbá, megfelelő műszaki létszámmal és koordinációval biztosítani, hogy az alvállalkozók egymással 
összhangban és a lehető legnagyobb hatékonysággal végezhessék kijelölt feladataikat. A jelen Szerződéses aláírásával 
a Vállalkozó megerősíti, hogy valamennyi olyan erőforrás rendelkezésére áll, amelyek a beruházásához 
megvalósításához szükségesek. 
 
4.26. A beruházásból esetlegesen eredő forgalmi korlátozások és lezárások miatt a Vállalkozó köteles fokozottan 
együttműködni a Megrendelő által megjelölt kommunikációs kapcsolattartó személlyel vagy szervezettel. E körben 
szükség esetén a Vállalkozó napi rendszerességgel köteles adatot szolgáltatni az aktuális és várható forgalmi 
korlátozásokról és lezárásokról, valamint azok előrelátható időtartamáról. Vállalkozó a forgalom-szervezési 
feladatokat ellátó személy vagy szervezet intézkedéseivel szemben tűrésre kötelezett. Köteles továbbá 
együttműködni az érintett személyekkel, szervezetekkel abban az esetben, ha az általa végzett munkálatok egyéb 
nagyberuházások munkálataival a munkaszervezés vonatkozásában összeütközésbe kerülnének. 
 
4.27. A Vállalkozó köteles saját költségén helyreállítani a beruházás során az építési területen, a szomszédos 
épületekben, közterületben, illetve közművekben vagy más alépítményekben általa vagy alvállalkozói által okozott 
károkat. 
 
4.28. Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por és egyéb szennyeződések 
megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat köteles betartani. Köteles továbbá a munkaterületekről 
és a csatlakozó idegen területekről az építkezéssel önmaga vagy alvállalkozói által okozott szennyeződéseket 
folyamatosan eltávolítani. Amennyiben a Vállalkozó a fenti kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti, az ebből 
adódó helyreállítási munkákat a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére elvégeztetni. Vállalkozó köteles 
gondoskodni a felvonulási létesítmények létrehozásáról és elbontásáról, valamint a felvonulási és építési területek 
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vagyonvédelméről. A kivitelezéshez szükséges víz és elektromos energia vételezésének, továbbá esetleges más 
közmű (gáz, csatorna) használatának költsége a Vállalkozót terheli. A közmű-vételezési lehetőséget a Vállalkozó 
szintén saját költségén köteles megteremteni. 
 
4.29. Az építésszervezéssel kapcsolatos összes feladat a Vállalkozó kötelezettsége. 
 
4.30. A Megrendelő, a Műszaki Ellenőr és a Vállalkozó képviselői közötti koordináció biztosítására a Felek heti 
rendszerességgel kötelesek kooperációs értekezletet tartani, amelynek kezdeményezésére a Vállalkozó köteles. 
Megrendelő ezt meghaladóan jogosult 48 órán belül megtartandó rendkívüli kooperációs értekezlet összehívására. 
 
4.31. Vállalkozó a kivitelezés megvalósítására lényeges kihatással bíró (műszaki megoldás, határidő stb.) 
észrevételeiről az építési naplóban történő bejegyzésen túlmenően haladéktalanul köteles levél útján is a 
Megrendelőt, és a Műszaki Ellenőrt azok székhelyén tájékoztatni. Ezen tájékoztatási kötelezettségének 
elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 
 
A munkavédelemre vonatkozó vállalkozói kötelezettségek: 

4.32. Vállalkozó köteles a munkaterületen a biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet munkavállalóival 
betartatni, köteles továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglalt követelményeknek 
maradéktalanul megfelelni. 

4.33. Vállalkozó köteles a munkaterületre való felvonulást követően rendszeres baleset-, munka- és tűzvédelmi 
oktatásban részesíteni munkavállalóit, és az erről készült jegyzőkönyv egy másolatát köteles ezt követően a 
Mérnöknek haladéktalanul átadni. 

4.34. Vállalkozó köteles ellátni a dolgozóit az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek érdekében egyéni 
védőfelszereléssel, ruházattal, lábbelivel, és azok használatát köteles folyamatosan ellenőrizni és megkövetelni. 
Vállalkozó felel az alkalmazottai és alvállalkozói vagyoni és testi épségében bekövetkezett károkért. 

4.35. Az építkezés általános rendjét és biztonságát Vállalkozó szervezi. Vállalkozó a saját dolgozói és alvállalkozói 
tevékenységével összefüggésben felmerülő károkért a teljes munkaterületen baleset-, munka- és tűzvédelmi 
felelősséggel tartozik. 

4.36. Több alvállalkozó egyidejű munkavégzése esetén azok munka-, tűz- és balesetvédelmi koordinálása a 
Vállalkozó feladata. 

4.37. Vállalkozó azonnal írásban, telefonon vagy küldönc útján köteles Megrendelőt és a Mérnököt tájékoztatni 
minden munkahelyi személyi sérüléssel vagy jelentősebb vagyoni kárral járó balesetről. Az erre vonatkozó 
jelentésben köteles rögzíteni a baleset minden ismert körülményét, a személyi sérülés vagy vagyoni kár természetét 
és ismert mértékét, minden tanú és olyan személy nevét és címét, aki ismerheti a baleset körülményeit és részleteit. 
Vállalkozó köteles továbbá jelenteni minden olyan körülményt, amely a Beruházással érintett területen dolgozók 
testi épségét veszélyezteti, és annak elhárítása a Vállalkozó hatáskörén kívül esik. 

4.38. Amennyiben a Vállalkozó a fenti munka-, tűz- és balesetvédelmi kötelezettségeit elmulasztja, és azoknak a 
Megrendelő vagy a Mérnök felhívása ellenére sem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a munkavédelmi 
hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 

4.39. Vállalkozó a munkaterület sajátosságát, - mely szerint az építési terület egy oktatási-, és egy nevelési intézmény 
közvetlen közelében, illetve az intézmény területén helyezkedik el – figyelembe kell vennie, és a különösen nagy 
zajjal, porral járó munkafázisok megkezdése előtt a megrendelő képviselőjével egyeztetni köteles. 
 
5. Megrendelő kötelezettségei: 
 
5.1. Megrendelő köteles Vállalkozónak átadni a rendelkezésére álló, beruházáshoz szükséges információkat, 
dokumentumokat, hatósági engedélyeket. 
 
5.2. Megrendelő köteles a munkavégzés helyét munkavégzésre alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére 
bocsátani. 
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5.3. Megrendelő köteles a szerződésszerű – jelen szerződés kötelezettségeinek megfelelő – munkát átvenni és 
határidőre megfizetni Vállalkozó részére a 6. pontban meghatározott vállalkozói díjat. 
 
5.4. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik az építési beruházás ellenszolgáltatásának teljesítéséhez szükséges anyagi 
fedezettel. 
 
5.5. Megrendelő köteles részt venni a műszaki átadás-átvételi eljárásban, valamint köteles – műszaki ellenőr útján – 
gondoskodni a teljesítés igazolás kiállításáról az egész építési beruházás teljesítésének, befejezésének napján a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. 
 
A teljesítés igazolás kiadására jogosult személy(ek): 
………………………………… műszaki ellenőr 
………………………………… 
 
5.6. Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a Vállalkozóval. 
 
5.7. Megrendelő köteles a munkát időközönként ellenőrizni. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül 
Megrendelő köteles előkészíteni az utófelülvizsgálati eljárást és arra meghívni a Vállalkozót. 
 
A Megrendelő kötelezettsége továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § -ban meghatározott feladatok 
ellátása, illetőleg kötelezettségek teljesítése. 
 
A Megrendelő köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16 § -ban meghatározott feladatokat az 5.5 pontban 
meghatározott műszaki ellenőr(ök)kel elvégeztetni, azzal, hogy a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről 
szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a műszaki átadás átvételi eljárás lezárásától számított, tizenöt munkanapon – 
figyelemmel a Kbt. 135. § és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontjára – belül a műszaki 
ellenőr köteles a teljesítésigazolást kiállítani és azt a Megrendelő és a Vállalkozó részére megküldeni. 
 
6. Árak, fizetési feltételek: 
6.1. Felek megállapodása és vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során tett ajánlata alapján a vállalkozói díj 
összege………………………..Ft+ ÁFA, amely magában foglalja az építési beruházás kivitelezésével, teljesítésével 
járó valamennyi munkálat költségét, továbbá tartalmazza az ajánlattevő által megajánlott vállalkozói díj 5 %-ának 
megfelelő mértékű tartalékkeretet is, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet. rendelet 20. §-ában 
szabályozottakra: 
 
A vállalkozói díj összege magában foglalja különösen: 
o a közvetlen költségeket, ennek keretében az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a 

fuvarozási és rakodási költséggel együtt, valamint az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, 
o a fedezetet, ennek keretében a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket és a 

tervezett nyereséget. 
o a vállalkozó által a teljesítésbe bevonni kívánt személyek bér- és járulékköltségeit,  
o a kivitelezéshez szükséges alapanyagok, valamint a felhasznált energia költségét,  
o a felmerülő többletmunkákat, illetőleg a közbeszerzési eljárás dokumentációjának mellékletét 

képező tételes költségvetés valamennyi munkaneme elvégzésének költségét, 
o továbbá az 5 %-os tartalékkeretet. 
o A teljes nettó vállalkozási díj magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan az alább megjelölt 

feladatokkal kapcsolatos valamennyi költséget: 
o A megvalósulási tervdokumentáció készítésének költségei (12 példányban); 
o A szabványok, illetve a Megrendelő által elfogadott minőségbiztosítási dokumentáció szerinti 

minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségei, valamint a szükséges szakvélemények, minőségi 
tanúsítványok, a Szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségei, illetőleg a kezelési 
és karbantartási utasítások (6 példányban) készítésének költségei; 

o Szavatossági és jótállási költségek; 
o A Kivitelezési Munkák időtartamára a szükséges ideiglenes mellék-létesítmények, kerítés, ideiglenes 

kapu stb. létesítésének és elbontásának költségei, valamint a közterület-foglalás költségei; 
o A Beruházással érintett területek és az azokkal közvetlenül szomszédos ingatlanok beruházás előtti 

műszaki állagfelvételének, állagmegóvásának és a Vállalkozó által ezen területeken okozott károk 
helyreállításának költségei, valamint az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételének 
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költségei, illetőleg az e körben esetlegesen felmerülő jogvitákban a teljes körű jogi képviselettel és az ítélet 
végrehajtásával összefüggésben felmerülő költségek; 

o A Kivitelezési Munka megvalósításhoz szükséges valamennyi árvonzat (pl. a segédszerkezetek, a 
segédanyagok, a felvonulás, egyéb díjak, költségek, ideiglenes létesítmények stb. értéke); 

o A szükséges üzemi próbák, próbaüzem, beszabályozások, mintavételek elvégzésének, valamint a 
kiértékelések, szakvélemények és műbizonylatok költsége; 

o A közművekkel való összekötés költségei; 
o A munkaterület őrzése, védése, közlekedés- és forgalomszervezés, továbbá ennek költségei; 
o a Beruházás teljes kivitelezési idejére vonatkozó építésszerelési és felelősségi biztosítás költségei, 

ide értve a biztosítási szerződésekben meghatározott önrész összegét; 
o munkavédelemmel kapcsolatos feladatok költségei; 
o üzembe helyezési/forgalomba helyezési eljárások költségei; 
 
Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában foglalt áron felül semmilyen jogcímen térítésre nem tarthat 
igényt. Felek e körben rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátotta a beruházással összefüggő valamennyi rendelkezésre álló tervdokumentációt, a tételes árazatlan 
költségvetést és a kiegészítő tájékoztatást, melyet a Vállalkozó a megajánlott vállalkozói díja alapján megfelelően 
beárazott, erre tekintettel adta meg az árajánlatát, mely alapján kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben 
foglalt vállalkozói díjért a teljes kivitelezési és kapcsolódó munkákat elvégzi. 
 
Felek rögzítik, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a vállalkozási szerződés 
megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan 
hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett 
volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 
 
6.2. Vállalkozó jogosult Kbt. 135. § (7) és (8) bek. szerint a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül 
számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő igénybevételére, melyet a 
végszámlában kell elszámolni. 
 
6.3. A projektet európai uniós támogatói forrásból valósul meg (TOP-…………) az utófinanszírozásra vonatkozó 
szabályok szerint. 

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján - a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül 
számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékében biztosítja az előleg igénybe vételét. 

Az előleg a 322/2015 Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 
15 napon belül kerül kifizetésre. 

Az előleget a végszámlában kell elszámolni. 

A teljesítés során az előlegszámlát nem számítva 3 db számla (2 rész- és egy a végszámla) benyújtásának lehetősége 
biztosított az alábbiak szerint: 

- az 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 35 %-ának megfelelő összegről az 
ajánlattevő által benyújtott műszaki ütemterv szerinti 35 %-os készültség esetén.  

- a 2. részszámla benyújtásának lehetősége a teljes nettó vállalkozói díj további 35 %-ának megfelelő 
összegről az ajánlattevő által benyújtott műszaki ütemterv szerinti 70 %-os készültség esetén. 

- végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj még nem érvényesített összegéről (30 %) a megvalósult 
teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla elismerésének feltétele a 
megrendelő és a műszaki ellenőr által ellenjegyzett teljesítési igazolás, amely a sikeres műszaki átadás-
átvételt követően állítható ki, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete 
szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása. 
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Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti a 
Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 322/2015 Korm. rendelet 32/A. §-a szerint. A számla benyújtása a teljes nettó 
vállalkozói díj összegéről a megvalósult teljesítés esetén lehetséges, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A 
végszámla elismerésének feltétele a megrendelő és a műszaki ellenőr által ellenjegyzett teljesítési igazolás, amely a 
sikeres műszaki átadás-átvételt követően állítható ki, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes 
melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása. 
 
6.4. A Vállalkozó illetőleg az alvállalkozó(k) az ellenszolgáltatás megfizetésére kijelölt bankszámlaszámait jelen 
szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben 4. számú melléklet tartalmában változás áll be, a Vállalkozó 
a megváltozott tartalomról, a változás bekövetkezéséről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 3 naptári napon belül tájékoztatja a Megrendelőt. 
 
6.5. Vállalkozó, illetőleg a 4.1 szerinti alvállalkozó a számla kiállítására kizárólag a Megrendelő által kiállított 
teljesítésigazolás alapján jogosult. A vállalkozó által kiállított számlának meg kell felelnie a vonatkozó hatályos 
jogszabályi előírásoknak.  
 
6.6.. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, és egyiküknek sincs olyan 
jogállása, mely alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Egyebekben a számlázásra és a kifizetésre a 
mindenkor hatályos ÁFA törvény az irányadó. 
 
6.7. Tartalékkeret lehívásának módja:  
Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés során olyan, a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan 
költségvetésben nem szereplő munka merül fel, amely a beruházás teljes befejezéséhez műszakilag elengedhetetlenül 
szükséges, azaz amely nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, azt a Vállalkozó a tartalékkeret 
terhére köteles elvégezni. Az ilyen munka felmerülésekor a Vállalkozó haladéktalanul írásban jelezni köteles a 
Megrendelő felé a felmerülő pótmunka jellegét, várható költségeit és szükségszerűségének műszaki indokait. 
Megrendelő – a műszaki ellenőr bevonásával és írásbeli szakvéleményével – legkésőbb a Vállalkozó bejelentését 
követő 15 napon belül írásban dönt. A pótmunka elszámolására a Vállalkozó által az ajánlatában tett költségvetés 
alapján kerül sor.  
 
7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
7.1. Késedelmi kötbér 
 
A Megrendelő késedelmi kötbérre a felhívásban meghatározott munkák határidejének eredménytelen eltelte után 
válik jogosulttá.  
A kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a teljes nettó vállalkozói díj összegének 0,5 %-a, 
maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a megrendelőt megilleti a szerződés 
felmondásának joga. 
Megrendelő a késedelmi kötbér összegének megfizetésén felül kérheti a késedelmi kötbért meghaladó kárának a 
megtérítését is. 
 
 
7.2. Biztosítási szerződés 
 
A Vállalkozó a kivitelezés idejére köteles – jelen szerződés 4.6 pontja szerint – az alábbi biztosítási szerződéseknek a 
beruházás befejezéséig történő hatályban tartására: 

o A létesítmény építésszerelési munkáira vonatkozó biztosítási szerződés, amelynek minimális 
összege az ellenszolgáltatás végösszegével megegyező mértékű káreseményre vonatkozik; 

o A létesítmény és a vállalkozó eszközeinek biztosítása: alsó határa 1.000.000 forint esetenként, és 
évente 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg; 

o Harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés 
(felelősségbiztosítás): minimális összege 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg. 

 
A Vállalkozó jelen pontban meghatározott szerződéseket köteles jelen szerződés aláírásának napján megkötni és 
jelen pontban meghatározott szerződések egy-egy eredeti példányát a Megrendelő részére haladéktalanul, de 
legkésőbb azok aláírásától számított 10 napon belül megküldeni. Amennyiben ezen kötelezettségének – határidőn 
belül történő – teljesítését a Vállalkozó elmulasztja, a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől – a Vállalkozóhoz 
intézett írásbeli nyilatkozattal – elállni.  
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7.3. Meghiúsulási kötbér 
 
Vállalkozó, amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból, amiért felelős -, akkor Ajánlatkérő részére 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér 
mértéke a kötbéralap 20 %-a. Megrendelő kötbér összegének megfizetésén felül kérheti a Meghiúsulási kötbért 
meghaladó kárának a megtérítését is. 
 
7.4 Jólteljesítési biztosíték 
 
A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott nettó vállalkozói Díj összege 3 %-ának megfelelő, azaz 
………………………… Ft összegű jólteljesítési biztosítékot Megrendelő részére nyújtani a szerződésszerű 
teljesítéséről szóló teljesítés igazolás kiállításával egyidejűleg. 
 
A jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség más Vállalkozóval történő elvégeztetésének költségeit, és az ezzel 
összefüggésben felmerülő károk fedezetét képezi. 
 
A Megrendelő a jólteljesítési biztosítékot a teljesítésigazolás kiadásának napjától számított 24 hónapig tartja vissza, 
felhasználás esetén feltöltési kötelezettség a Vállalkozót nem terheli. Ezen biztosíték Vállalkozó választása szerint 
nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, 
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 
 
A – jólteljesítési biztosíték – bankgarancia akkor megfelelő, ha: 
• korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
• a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető, 
• futamideje a jótállási időszak végéig tart. 
 
A fentieken túlmenően a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kötelezettség- vállalását, hogy a Megrendelő 
első írásbeli felszólítására – a Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva –, a jogviszony vizsgálata 
nélkül a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget. 
 
8. Egyéb 
8.1. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkaterületen vezetett 
építési naplóban kötelesek egymással közölni 
 
8.2 A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a 
másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza vagy a teljesítés a másik fél érdekkörében vagy mindkét 
fél érdekkörén kívül eső okból lehetetlenült. 
 
8.3. Szerződő felek rögzítik, hogy  
Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. § -a szerint. 
 
Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 
62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek 
fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, valamint a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 8.4. 
pontban részletezett ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 
8.4. A Megrendelőként szerződő fél 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 vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy 
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
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A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
8.5. A szerződés teljesítésére és esetleges módosítására a Kbt. 138. § - 141.§ -okban foglaltak az irányadóak. 
 
8.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés alapján valamely rendelkezés értelmezése vagy 
szerződés teljesítése során köztük vitás kérdés merül fel azt először közvetítői eljárás segítségével kísérlik meg 
rendezni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a közvetítői eljárás eredménytelenül zárul a Megrendelő székhelye 
szerinti illetékes bíróság jogosult eljárni a köztük fennálló jogvitában. 
 
8.7. Felek rögzítik, hogy jelen jogviszony során a másik félhez intézett ajánlott küldemény formájában postán 
feladott írásbeli nyilatkozatokat a feladás napjától számított 5. naptári napon a másik fél részére kézbesítettnek 
tekintik, kivéve, ha küldeményt kapó fél a posta által kibocsátott közokirattal igazolja, hogy a küldemény kézbesítése 
sikertelen volt. 
 
8.8 Felek megállapodnak, hogy a Kbt. szerinti rendelkezések, továbbá a közbeszerzési iratok jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik, így az azokban foglalt rendelkezések, kitételek kötelezően alkalmazandóak a felek 
között fennálló szerződéses viszonyban. 
 
8.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a Kbt., valamint az építési kivitelezési 
tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
A jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
Kelt:.................................................. 
 
 ......................................……….                                          ....................................... 
  Ercsi Város Önkormányzata     
              Megrendelő                                    Vállalkozó 
képviseli: Győri Máté polgármester 
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VIII. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 
 
 

Ajánlatkérő a nyilatkozatminták használatával kapcsolatban tájékoztatni kívánja ajánlattevőket, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 69. §-a szerint a bírálat folyamata 
alapvetően két jól elkülöníthető szakaszra tagolódik.  
 
Az első szakasz során ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat kötelesek benyújtani, amelyek alkalmasak arra, 
hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget tegyen. 
 
A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) 
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell 
igazolásokat benyújtania. A második szakaszra benyújtandó nyilatkozatokat ajánlattevő(k) kizárólag ajánlatkérő erre 
irányuló kifejezett felhívása alapján kötelesek benyújtani. 
 
A jelen közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak részeként rendelkezésre bocsátott 
nyilatkozatmintákat a fenti két szakasznak megfelelően kerültek csoportosításra. 
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V. SZAKASZ 
 

M1 MELLÉKLET 
 

FELOLVASÓLAP 
 

 Felolvasólap12 

1. Ajánlattevő adatai: 

 

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

Önálló 

Ajánlattevő 

 

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe 

Közös 

Ajánlattevő 

 

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. 

 
2. Ajánlat tárgya: „TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztése- Duna-part rekonstrukció”” 
 
 
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
 

Összesített nettó vállalkozói díj  
Ft 

Az eljárást megindító felhívás 13 
pontjának M/2. pontjában 
meghatározott szakember szakmai 
tapasztalata (hónapban megadva)  

HÓNAP 

Jótállás időtartama (hónapban 
megadva)  

HÓNAP 

Hátrányos helyzetű munkavállaló 
foglalkoztatására vonatkozó megajánlás 

fő 

 
 
Kelt: 
 
  _________________________  

Cégszerű aláírás 

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

nyilatkozatot kell benyújtani. 



 146 

M2 MELLÉKLET 
AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 
„TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 

Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése- Duna-part 
rekonstrukció”” 

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

Önálló Ajánlattevő  

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe, fax száma 

Konzorcium 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 SZEMÉLY13 

Név  

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 
17. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban 

meghatározott részeivel összefüggésben az alábbi alvállalkozók fognak a teljesítésben közreműködni: 
 

A közbeszerzés azon részének megjelölése, 
amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni 

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, címe 
(székhelye) 

  

  

 
18. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbiakban megjelölt alkalmassági követelményeknek 

az alábbi szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni14: 

                                                 
13  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 e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 
Ajánlatkérő/Ajánlatkérő nevében eljáró készülékén megjelenő visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők részére 
joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  
14 Meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni 
kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
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Az igénybe venni kívánt szervezet (személy) 
neve, címe (székhelye) 

A felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelmény(ek) 
meghatározása, melynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 
támaszkodik 

  

  

 
19. Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján az „TOP-1.2.1-15-FE1-

2016-00016 Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése- Duna-part 
rekonstrukció”, tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott Ajánlattételi Felhívásban és az Közbeszerzési 
Dokumentumokban rögzített feltételeket és azok szerves részét képező kiegészítő tájékoztatás(oka)t 
felülvizsgáltuk és teljes egészében elfogadjuk, melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajánlatot teszünk az 
Ajánlattételi Felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban és a kiegészítő tájékoztatás(ok)ban 
meghatározott munkáknak a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott szerződéses és egyéb 
feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésre. 

 
20. Nyilatkozunk továbbá, hogy az Ajánlattételi Felhívás és dokumentáció feltételeit megismertük és elfogadjuk 

Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy a szerződést a Felolvasólapon vállalt ellenszolgáltatásért 
teljesítjük.  

 
21. Nyilatkozunk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint  
 
mikrovállakozásnak15 
kisvállalkozásnak 
középvállalkozásnak 
 minősülünk. 
 nem tartozunk ezen törvény hatálya alá. 
 
 
22. Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a Közbeszerzési Dokumentumokat, 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. 

 
23. Kijelentjük, hogy az általunk a közbeszerzési eljárás során tett ajánlat magában foglalja a teljesítéssel járó 

valamennyi munkálat költségét, valamint a tartalékkeretet. 
 

24. Nyilatkozunk, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelünk, továbbá nem 
állunk a felhívásban hivatkozott kizáró okok hatálya alatt.  
 
 

Kelt: 
……………………………… 
cégszerű aláírás 

M3 MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 
 „TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 

Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése- Duna-part 
rekonstrukció””  

 

                                                 
15  A megfelelő rész aláhúzandó.  



 148 

(a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdése és az 62. § (2) bekezdése 
tekintetében) 
 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) ……………. (képviseleti 
jogkör/titulus megnevezése) 
 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok: 
 
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős 
bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: 
 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a 
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, 
ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 
 
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. 
fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag 
kezelés; 
 
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve 
a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
 
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély 
vagy kísérlet; 
 
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása; 
 
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka; 
 
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós 
eljárásban; 
 
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény; 
 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett 
eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának 
időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 
 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, 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; 
 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül 
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
 
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 
5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) 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; 
 
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen 
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság 
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határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam 
végéig; 
 
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot 
tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési 
eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az 
ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési 
Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén 
a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki; 
 
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot 
szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési 
eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró 
okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: 
hamis nyilatkozat), amennyiben 
 
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az 
ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 
 
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott 
helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott 
adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; 
 
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt 
biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból 
ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig; 
 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. 
cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az 
Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
 
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, 
vagy 
 
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont 
szerinti feltétel fennáll; 
 
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság 
által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé 
vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban 
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal 
sújtott jogszabálysértést követett el; 
 
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes 
bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; 
 
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és 
végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott 
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jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében 
vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; 
 
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, 
vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos 
eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a 
Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében 
foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) 
bekezdése szerinti végzésében megállapította; 
 
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított 
előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős 
bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági 
határozat megállapította; 
 
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés 
teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a 
Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem 
régebben meghozott határozata megállapította. 
Kbt. 62. § (2) bekezdés: 
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában, amennyiben 
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak 
egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga 
szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha 
ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez 
szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő 
vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli 
tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek 
megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 
 

- Fentiek tekintetében nyilatkozom, hogy közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet 

 
 
VAN    vagy    NINCS. 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 

- Amennyiben van tekintetében a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott feltételek 
 
 
FENNÁLNAK    vagy   NEM ÁLLNAK FENN. 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
 
 

- A 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet megnevezése (név, székhely): 

 
 
 
 
Kelt: 
  _________________________  
 Cégszerű aláírás 
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M4 MELLÉKLET 
 
 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 
 „TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 

Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése- Duna-part 
rekonstrukció” 

 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 67. § (4) bekezdése tekintetében 
 
 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 
 
 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 
 
Nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, amely(ek) a 
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll(nak). 
 
 
 
Kelt:  
   
 
      ____________________________ 
          
       Cégszerű aláírás 
 
 
M5 MELLÉKLET 
 
 
 
 

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS KB) PONTJA TEKINTETÉBEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { közös 
ajánlattétel esetén a képviselő } nyilatkozom, hogy: 
  



 152 

- szervezetünk olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén nem jegyeznek; erre tekintettel, a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 
 
 
VAGY 
 
  
- olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek. 
 
 
 
VAGY 
 
 
- olyan társaságnak minősül, melynek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
  _________________________  
 Cégszerű aláírás 
 
 
 
 
M6 MELLÉKLET 
 
 

 „TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 

ERCSI VÁROS TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL FENNTARTHATÓ 
TURIZMUSFEJLESZTÉSE- DUNA-PART REKONSTRUKCIÓ”” 

 
 
 
 
 

Alulírott………………………..ajánlattevő nyilatkozom, hogy nyertességem esetén vállalom a közbeszerzés tárgya 
szerinti felelősségbiztosítás megkötését illetve a meglévő biztosítás kiterjesztését az építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)  Korm. rendelet 26. § alapján. 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
  _________________________  
 Cégszerű aláírás 
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VI. SZAKASZ 

 
M7 MELLÉKLET 
 
 

Nyilatkozat 
 

a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében 
 

 
Referencia-nyilatkozat 

 
 

 „TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 
Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése- Duna-part 

rekonstrukció”” 
 
 
 
 
A másik 
szerződő fél 
megnevezése, 
elérhetősége 

A teljesítés 
helye és 
ideje 

A 
megrendelés 
tárgya, 
mennyiség 

Nyilatkozat, 
hogy a 
teljesítés a 
szerződésne
k és az 
előírásoknak 
megfelelően 
történt-e 

A 
felhívásban 
előírt 
alkalmassági 
feltétel, 
amelynek az 
adott 
teljesítéssel 
meg kíván 
felelni 

A szerződést 
kötő másik fél 
megnevezése,  
felvilágosítást 
adó személy 
beosztása, 
telefonszáma 

      
      
      
 
 
Kelt: 
 
 
  _________________________  
 Cégszerű aláírás 
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M8 MELLÉKLET 
NYILATKOZAT16 

 
 

 
„TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 

Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése- Duna-part 
rekonstrukció”” 

 
Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { közös 
ajánlattétel esetén a képviselő }, a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, 
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – Kr. 22. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak 
megfelelően kijelentem, hogy 
 
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 
 Szakértő neve A szerződés teljesítésekor betöltendő 

munkakör 
   
   
   
   
   

 
Az itt feltüntetett szakemberek végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását az 
ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok tartalmazzák. 
 
 
Kelt:  
 
  _________________________  
 Cégszerű aláírás 

                                                 
16 Az ajánlattevő tölti ki. 
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M9 MELLÉKLET 
 
 

ÖNÉLETRAJZ 
 

 
„TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 

Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése- Duna-part 
rekonstrukció”” 

 
SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

 
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése 

  

  

 
KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (-

tól -ig) 
Ellátott funkciók és feladatok, beosztások 

ismertetése 
  

 
Egyéb képességek:  
 
Kelt: 
 
  _________________________  
 Szakember sajátkezű aláírása 
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M10 MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT 
Az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról 

 
 

„TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 
Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése- Duna-part 

rekonstrukció”” 
 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott 
……………………………… szakember kijelentem, hogy részt veszek a fent említett közbeszerzési eljárásban. 
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a 
tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották: 
 

Mettől Meddig 

{időszak kezdete} {időszak vége} 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, 
amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. 
 
 
Kelt:  
 
  _________________________  
 Aláírás 
 
 

6. napirendi pont: a menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási 
tevékenység ellátásáról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 

                        Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
     a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
      

Győri Máté polgármester ismerteti a 20-56/2018. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 9. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy Ercsi város területén a menetrend 
szerinti helyi közúti személyszállítási tevékenység ellátásáról szóló, Ercsi Város Önkormányzat és 
Makkai Attila vállalkozó között fennálló közszolgáltatási szerződés 2017. július 31-én lejárt. A 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-a kimondja, hogy a belföldi 
személyszállítási közszolgáltatás végzésére - a közforgalmú kötöttpályás közlekedést helyettesítő 
autóbuszjáratokkal végzett és a kabotázs személyszállítási szolgáltatás, valamint a törvényben 
meghatározott kivételekkel - a közlekedési szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés keretében 
bízható meg. Kimondja továbbá, hogy a közszolgáltatási szerződést, amennyiben az a 
közbeszerzésekről szóló törvény alapján szolgáltatási koncessziónak minősül - az országos, a 
regionális és az elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés kivételével -, az e törvény pályázatra vonatkozó szabályai szerint kell megkötni. Az 
önkormányzat közbeszerzési szakértője, dr. Pusztai Attila úr ennek megfelelően elkészítette a 
közbeszerzési ajánlattételi felhívást. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban.  Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a képviselőket, hogy a 
határozati javaslatokról szavazással döntsenek. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási 

közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2018. (II.27.) határozata 

a  menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási 
közszolgáltatási tevékenység ellátására közbeszerzési ajánlattételi felhívást tesz közzé. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
az ajánlattételi felhívás közzétételére, valamint a közbeszerzés tárgyában lefolytatandó tárgyalásra.  
 
Felelős:  Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2018. március 2. 
 

„Melléklet a 68/2018. (II.27.) határozathoz” 
 
 

Ercsi Város Önkormányzata  
 

Ajánlattételi felhívás 

 
 
 
 

 
 
 
 

„Személyszállítási szolgáltatás” 

 
 
 

Ercsi  
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1. AJÁNLATKÉR Ő 
Ercsi Város Önkormányzata 
(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)  
Cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Tel.: 06/25/515-622, Fax: 06/25/515-601 
További felvilágosítás: Szűk Katalin 
Fax: 06/25/515-601 
e-mail: kszuk@ercsi.hu 
 
 
2. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁ SÁNAK MÓDJA, 
HATÁRIDEJE, ANNAK BESZERZÉSI HELYE  
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen, jelen ajánlattételi felhívás 
megküldésével egyben (ahhoz csatolva) bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére, valamint a KBA-ba 
is feltölti a következő linken: 
 
https://drive.google.com/open?id=1j4EzqKc_RyOH4TbfTgWFvTXQrRW-Hka3 
  
3. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA ÉS ANNAK INDOKLÁ SA 
 
Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti nyílt eljárás (Kbt. 113. § bekezdés szerinti eljárás). 
 
4. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLET ŐLEG MENNYISÉGE 
 
Hétköznapi menetrend : Vásártérről a Vasútállomásra majd onnan vissza a Vásártérre  
napi 16 alkalommal. 
Ez kanyaronként (oda-vissza) 7 km,azaz 126 km 
Plusz a 04:50-es járat a Köztársaság térről indul meghosszabbított útvonalon,ez további 3 km. 
Napi összes km : 126+3= 129 km 
Továbbá tanítási napokon,Ercsiből Sinatelepre az iskolások és óvodások szállítása napi 3 alkalommal. 
Alkalmanként 25 km,ez napi 3*25 km = 75 km  
Így Iskola időben: 129+75 = 204 km/nap  
 
Hétvégén és ünnepnapokon: 
Vásártérről a Vasútállomásra, majd onnan vissza a Vásártérre  
napi 8 alkalommal. Kanyaronként (oda-vissza) 7 km,azaz 70 km/nap 
 
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza. 

 
5. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN 
AJÁNLATOT KÉRNEK 

Közszolgáltatási szerződés személyszállítás ellátására 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
Fő tárgy: 60000000-8 
További tárgyak: 
60172000-4 
 
6. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A KERETMEGÁLLAPODÁS KÖTÉS ÉRE, 
DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZER ALKALMAZÁSÁRA, ELEKTR ONIKUS 
ÁRLEJTÉS ALKALMAZÁSÁRA KERÜL SOR  



 159 

Nem kerül sor. 
 
7. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
 
Megkötéstől számított 18 hónap. 
 

8. A TELJESÍTÉS HELYE 

Ercsi  

9. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

Az ajánlatkérő előleget nem fizet. 

Az ellenszolgáltatás teljesítése: a benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési 
határidő mellett, havonta, utólag, a Kbt. 135. § (5) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései 
alapján történik.  

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

10. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEV Ő TEHET-E 
TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLATOT VAGY RÉSZ AJÁN LATOT 

Nem 

11. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI  

 
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont. 
 
Részszempont: Súlyszám 
1. Havi vállalkozói díj 80 
Az autóbusz emissziós jellemzői tekintetében: 
2. Energiafelhasználás (átlagfogyasztás: 
g/kWh) 

20 

 
Az 1. részszempont, a 2. részszempont, és a 3. részszempontban foglalt alszempontok tekintetében is 
egyaránt ugyanazon módszer alapján értékel az ajánlatkérő az alábbi képlet szerint: 
 
P=(A legkedvezőbb ajánlatban foglalt érték (legalacsonyabb érték)/ Adott (vizsgált) ajánlattevő 
ajánlatában foglalt érték)*9+1 
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 
 
Ajánlatkérő a pontszámokat – tört érték esetén - két tizedes jegyre kerekíti.  
Adható pontszámok: 1-10. 
 
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő 
megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. 
 
Az az ajánlat képviseli a legjobb ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
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12. KIZÁRÓ OKOK  

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) pontjának 
hatálya alá tartozik.  
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 
következnek be. 
A megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.  
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak 
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdések szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem 
állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek 
bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. 

13. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK  

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha 
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három 
a mérlegfordulóval lezárt üzleti évek egyikében negatív volt. 
 
Ha az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan éves 
beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a 
közbeszerzés tárgyából (személyszállítás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlatkérő 
ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát akkor állapítja meg, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából (személyszállítás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 9.000.000,- 
Ft-ot. 
 
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 
beszámoló, árbevétel benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és 
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
(321/2015 (X.30.) Korm.rendelet. 19. § (1) bek. b) pont és 19. § (2)-(3) bek.) 
 
Ajánlatkérő tájékoztatni kívánja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: „Kbt.”) 69. §-a szerint a bírálat folyamata két elkülöníthető szakaszra tagolódik.  
 
Az első szakasz során ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat kötelesek benyújtani, amelyek 
alkalmasak arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget 
tegyen. 
 
A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. 
§ (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 
követelmények tekintetében kell igazolásokat benyújtania. A második szakaszra benyújtandó 
nyilatkozatokat ajánlattevő(k) kizárólag ajánlatkérő erre irányuló kifejezett felhívása alapján kötelesek 
benyújtani. 
 
Így az ajánlathoz első körben csupán azt szükséges lenyilatkozni, hogy megfelelnek az 
alkalmassági követelményeknek. 
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Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban az 
ajánlattevő nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített referenciával: 
 
összesen legalább 1 db, legalább nettó 7 millió Ft értékű, személyszállítási referencia. 
 
 
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 
2 fő, D kategóriás jogosítvánnyal és PÁV II. vizsgával és 3 év autóbuszvezetői gyakorlattal 
rendelkező buszsofőrrel. 
 
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 db. autóbusszal, mely legalább az alábbi 
kritériumoknak megfelel: 

- 40 fő egyidejű szállítási kapacitás 
- alacsony, csúszásmentes padló 
- mikrofon és kihangosító berendezés 
- 2 db távműködtetésű ajtó (kapaszkodóval ellátva) 
- az álló utasok részére (gyermek és idősek által is elérhető magasságban) a teljes utastérben 

kapaszkodást biztosító kapaszkodók 
- az utasajtó utáni üléseknél védő és elválasztó elem 
- fűtési rendszer 
- tetőszellőző 
- vészjelző 
- ajtónként leszállásjelző és az utasok részére kontroll lámpa 
- zárt vezetőtér 
- kassza és pénzasztal 
- nyitható oldalablakok (melyek zárt állapotban biztosítják a teljes mértékű zárást, szigetelést), 

megfelelő szellőzést biztosító oldalablakok vagy légbefúvás 
- külső világítás (ajtónyitáskor az ajtó és a lépcsőtér kellően legyen megvilágítva, az utastér 

belső világításának éjszakai viszonyok között is megfelelően biztosítottnak kell lennie) 
- nedvesség és por elleni védelemmel ellátott nyílászárók (ajtók, ablakok, tetőszellőzők) 
- automatikus visszanyitó szerkezettel ellátott utasajtók (beszorulás elleni védelem) 
- egyértelműen megjelölt, az utasok által kezelt jelzőberendezések 
- a jármű legnagyobb sebessége a legmagasabb sebességfokozaton és fordulatszámon, max 90 

km/h legyen.  
 
Megkövetelt igazolási mód: 
 
MI1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi 
felhívás megküldését megelőző 3 év jelentősebb munkáinak vonatkozó referenciáit mely tartalmazza legalább az 
alábbiakat: 

p. az ellenszolgáltatás nettó összegét forintban;  
q. a teljesítés idejét, (év-hónap pontossággal); 
r. a teljesítés helyét; 
s. a teljesített munkák leírását; 
t. nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
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Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván 
bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt 
fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban 
kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük 
emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy 
forintban). 
Amennyiben a szolgáltatásra vonatkozó referencia közös ajánlattevőkre vonatkozik, és a referenciaigazolás nem 
állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást 
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles 
elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az 
igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 
 
MI2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a 
megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe. 
Csatolandó dokumentumok: 
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely 
szakembert, mely pozícióra jelöli az ajánlattevő,.  
- a szakember – szakmai tapasztalatot év/hó szerint ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt 
alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; 
- jogosítvány, PÁV másolata. 
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, 
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő 
részéről, ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű 
dokumentumot tekinti irányadónak. 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése illetve a Kbt. 67. § (3) 
bekezdésének megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell 
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
 
MI3. Ajánlattevő csatolja az autóbusz (műszaki) leírását, amelynek hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni 
kell. A leírásnak tartalmaznia kell minden olyan információt, melyből az alkalmasság megállapítható, valamint az 
emissziós értékeket is. 
 
Ajánlatkérő az M3. alkalmassági követelmény körében kéri a típusbizonyítvány benyújtását a műszaki 
leírás részeként, melyen meg kell jelölni, aláhúzással azokat a sorokat, melyekből az értékelési alszempont 
szerinti értékek ellenőrizhetőek. 
 
 
 
Ajánlatkérő tájékoztatni kívánja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: „Kbt.”) 69. §-a szerint a bírálat folyamata két elkülöníthető szakaszra tagolódik.  
 
Az első szakasz során ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat kötelesek benyújtani, amelyek 
alkalmasak arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget 
tegyen. 
 
A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. 
§ (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 
követelmények tekintetében kell igazolásokat benyújtania. A második szakaszra benyújtandó 
nyilatkozatokat ajánlattevő(k) kizárólag ajánlatkérő erre irányuló kifejezett felhívása alapján kötelesek 
benyújtani. 
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Így az ajánlathoz első körben csupán azt szükséges lenyilatkozni, hogy megfelelnek az 
alkalmassági követelményeknek. 
 

14. HIÁNYPÓTLÁS 

Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 71. § szerint. 

A hiánypótlás teljes körű. 

15. AJÁNLATTÉTELI HATÁRID Ő  

Az ajánlat benyújtási határideje:  
2018…………………. 

16. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 

Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) 

17. AJÁNLATTÉTEL NYELVE 

Magyar 

18. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE 

 
2018 
Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) 
 

19. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 

Kbt. 68. § (3) szerinti személyek. 
 
20. A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSB ÓL 
TÁMOGATOTT 

 
Nem. 

21. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.  
 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben teljesítés olyan okból marad el, amelyért a nyertes ajánlattevő 
felelős az ajánlatkérő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a nyertes 
ajánlattevő kötbér fizetésére kötelezi magát. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés futamidejére 
jutó szolgáltatási díj 20 %-a. Ajánlatkérő jogosult a meghiúsulási kötbér feletti kárainak 
érvényesítésére. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumokban 
található szerződéstervezet tartalmazza.  

22. EGYÉB 

73.) Az írásbeli összegezést Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint küldi meg ajánlattevők részére. 
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74.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok 
aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírási mintáját. Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem a 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 3:88. § szerinti gazdasági társaság, vagy személyes joga alapján nem rendelkezik 
aláírási címpéldánnyal, aláírási mintával egyenértékű dokumentummal, (amely dokumentum 
igazolja az aláírásra való jogosultságot), elegendő, ha Ajánlattevő az ajánlatba olyan ügyvéd 
által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel 
ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen 
beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem 
cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, 
mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattétel 
esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő 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 Cégbírósághoz beadta, és ezt a bíróság igazolja.  
 

75.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéséről, továbbá Kbt. 
66. § (6) bekezdés a)-b) pontjára. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti 
példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmazni. 
 

76.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti 
információkat. 
 

77.) Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

 
78.) Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére 

és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 
szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és 
címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési 
dokumentumokban található. 
 

79.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely 
legalább a következőket tartalmazza: 
- a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 
eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni  
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult (kapcsolattartásra kijelölt személy) megnevezése, 
valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, beosztása, telefon és 
telefax száma, címe, valamint a részére adott meghatalmazás 
- a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek 
Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében 
az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 
 

80.) Az Ajánlattevő ajánlatát cégszerűen aláírva, folyamatos számozással és tartalomjegyzékkel 
ellátva, nem bontható kötésben, lezárva, 1 db példányban köteles benyújtani. Az ajánlat minden 
tartalommal rendelkező oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: 
„AJÁNLAT – Személyszállítási tevékenység ellátása - Határidő előtt nem bontható fel! ” 
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81.) Ajánlattevő köteles eredeti ajánlatát szkennelve, elektronikus formában CD vagy DVD lemezen 
papíralapú ajánlatához csatolni egy példányban. Ajánlattevő az ajánlat elkészítésénél jelen 
felhívás és a dokumentációban meghatározott formai követelményeket vegyék figyelembe.  

 
82.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával felmerülő összes költség és határidőre történő 

teljesítés az ajánlattevőt terheli. 
 

83.) Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatások átvételéről szóló 
nyilatkozatnak. 

 
84.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 

összehasonlíthatósága érdekében. A nem magyar HUF-ban megadott ajánlat érvénytelen. 
 

85.) Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az 
olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, 
illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az 
ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az 
Ajánlattevő felelős. 
 

86.) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az 
ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők 
vonatkozásában. 

 
87.) Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 

 
88.) Az ajánlati kötöttség időtartama a bontástól számított 30 nap. 

 
89.) Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását nem köti Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához. 

 
90.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 76. § (2) bekezdés e.) pontját. 

 
91.) Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés megkötése időpontjára rendelkeznie kell a 261/2011. (XII. 

7.) Korm. rendelet szerinti közúti személyszállítási engedéllyel. Nyertes Ajánlattevő az engedély 
egyszerű másolatát a szerződés megkötésekor köteles Ajánlatkérő képviselője részére átadni. 

 
92.) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szolgáltatás teljesítésére az alábbi jogszabályok 

is irányadóak: 
 

- 2012. évi XLI. törvény 
- 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 
- 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 
- 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 
- 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet 
Ajánlatkérő a Műszaki leírás részét képező hatályos Menetrendben és Műszaki leírásban 
szerepeltetett információk kapcsán rögzíti, hogy azok a teljesítés során módosíthatóak, mely a 
Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerinti szerződésmódosításnak minősül. 

 
93.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként megküldi az aláírandó szerződés 

tervezetét is, azonban már ezen Ajánlattételi Felhívásban jelzi, hogy a szerződés részei lesznek 
az alábbi feltételek, melyre ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor önálló okiratban 
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nyilatkoznia kell, hogy az itt jelölt feltételeket elfogadja, továbbá köteles csatolni ajánlatához a 
szolgáltatáshoz igénybe venni kívánt gépjármű forgalmi engedélyét, egyéb okiratait:  

 
 
 

a) amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) forgalmi engedélye a szerződés 
teljesítése során lejár vagy a lejárata két hónapon belül bekövetkezik, az esetben ezt 
köteles írásban jelezni az Ajánlatkérő felé, 

b) amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) forgalmi engedélye a szerződés 
teljesítése során lejár, és azt az illetékes hatóság bármely okból nem újítja meg, az 
esetben ezt köteles haladéktalanul írásban jelezni az Ajánlatkérő felé, 

c) amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) által üzemeltett személyszállító járművel 
a szerződés teljesítése során bármilyen műszaki probléma merül fel, esetleges baleset 
történik, az esetben ezt köteles haladéktalanul írásban jelezni az Ajánlatkérő felé, 

d) amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) által üzemeltett személyszállító járművel 
a szerződés teljesítése során bármilyen műszaki probléma merül fel, esetleges baleset 
történik, a vállalkozó már a szerződés aláírásakor nyilatkozik, hogy – bármely 
jogcímen – rendelkezik olyan másik eszközzel, mely teljes mértékben megfelel a 
vonatkozó jogszabályokban, valamint az eljárás során meghatározott, továbbá a 
szerződésben előírt feltételeknek. 

e) nyertes ajánlattevő (vállalkozó) kijelenti és vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama 
alatt kizárólag a jogszabályokban és az eljárásban meghatározott feltételeknek 
megfelelő gépjárművel teljesíti a szerződést,  

f) nyertes ajánlattevő (vállalkozó) kijelenti és vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama 
alatt kizárólag a jogszabályokban és az eljárásban meghatározott feltételeknek 
megfelelő gépjárművezető vezeti a szolgáltatásra igénybe vett járműve(ke)t. 

g) nyertes ajánlattevő (vállalkozó) kijelenti és vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama 
alatt figyelemmel követi a MÁV mindenkori menetrendjét, annak várható változásait, 
és saját járatait ezen menetrendhez igazítja, továbbá alkalmazkodik a MÁV 
menetrendben bekövetkezett változásokhoz,  

h) az ajánlattevő elfogadja, hogy az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során 
kezdeményezheti a menetrend felülvizsgálatát és módosítását, melyek nem 
módosíthatják az eljárás műszaki tartalma szerint meghatározott km teljesítményt, 

i) nyertes ajánlattevő (vállalkozó) kijelenti és vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama 
alatt figyelemmel lesz a megrendelői változások igényeihez (pl Iskolai, egyéb 
intézményi igények), melyek nem módosíthatják az eljárás műszaki tartalma szerint 
meghatározott km teljesítményt. 

 
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók. 

23. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 

2018 
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I. DOKUMENTÁCIÓ 
 
Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) az „Személyszállítási szolgáltatás” elnevezésű közbeszerzési 
eljárásban ezúton kér ajánlatokat. 
 
 
55. AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
 
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2015. CXLIII. törvény a közbeszerzésekről” 
(továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljárásház elkészített ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok (a továbbiakban együtt: ajánlattételi dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos 
alapjául, lemondva saját szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. 
 
Ajánlattevő a jelen közbeszerzési dokumentumok átvételével egyben jogot szerzett arra, hogy az alábbi feltételek 
szerint meghirdetett eljárásban részt vegyen.  
 
A szolgáltatásnak teljesen meg kell felelniük a megadott műszaki leírásnak. 
 
Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a 
közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, 
hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely esetleg az 
ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan 
körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy 
jellemzőit. 
 
Az ajánlattételre az jogosult, akinek jelen közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a rendelkezésére 
bocsátotta. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike rendelkezik a 
közbeszerzési dokumentumokkal. 
 
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve 
nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, más ajánlattevő, illetve 
részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés 
teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. 
 
Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, 
amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be 
ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra 
felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 
 
Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és 
nyilvánosságát. 
 
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. 45. § (2) bekezdés/.  
 
Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti 
titkot (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, figyelemmel a következő 
rendelkezésekre: 
 
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára 
megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 
bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók 
megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, 
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cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és 
adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól 
meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által 
igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a 
jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által 
igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
 
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg továbbá nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely 
a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés 
hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra 
hozatalát megtilthatja. 
 
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során fentieket nem tartotta 
be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú 
dokumentum benyújtására. 
 
Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. 
 
Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar 
nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az 
ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem 
magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az 
ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 
56. AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA VAGY VISSZAVONÁSA 
 
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát, illetve részvételi 
jelentkezését. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni. 
 
57. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
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: 
 
Minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben és telefaxon kell eljuttatni az alábbi címre: 
 

Hivatalos név: Ercsi Város Önkormányzata 
Postai cím: 2451 Ercsi Fő út 20. 
Tel: 06/25/515-622 Fax: 06/25/515-601 

 
Email: kszuk@ercsi.hu 
 

 

 
 
Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határidőt, 
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő a Kbt. 56. §-ban meghatározottak 
szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [Kbt. 56. § (2) bekezdés] teljesíteni, vagy 
b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 
A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk vagy a 
változtatás jelentőségével. Nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési 
dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi határidő lejártának napját 
megelőző legkésőbb tízedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi vagy 
részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem jelentős a közbeszerzési 
dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi jelentkezések vagy ajánlatok időben történő megfelelő 
előkészítését. 
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A Kbt. 41. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel írásban történik. Az 
írásbeli nyilatkozatok - ahol kifejezetten valamely kapcsolattartási formát e törvény nem kíván meg - teljesíthetőek: 
 
a) postai vagy közvetlen kézbesítés útján. 
b) faxon; 
c) elektronikus úton; 
Az elektronikus úton tett nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a 
törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus 
dokumentumba foglalt formában. 
 
58. TELJESSÉG ÉS PONTOSSÁG 
 
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze a közbeszerzési dokumentumok tartalmának teljességét. Az 
ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a közbeszerzési 
dokumentumok valamely részének átvételét. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy meggyőződjön a közbeszerzési 
dokumentumok és az Ajánlatkérő által a munkákkal kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. 
 
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. 
 
59. AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGEI 
 
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli 
 
60. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 
 
Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban megadott időpontig kötve van ajánlatához. 
 
61. TÖBB VÁLTOZATÚ AJÁNLAT  
 
Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. 
 
62. BÍRÁLAT 
 
Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat érvényes-e a Kbt. alábbi rendelkezési alapján: 
 
73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 
a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt 
kizárásra került; 
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés 
és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő 
hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más 
teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. 
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. 
(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 
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alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben 
rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes 
ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 
(5) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, 
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés 
során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési 
eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett 
információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 
(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha 
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 
b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta 
rendelkezésre; 
c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat 
vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget 
meghaladja. 
74. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy 
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés], 
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani 
[2. § (5) bekezdés]. 
(3) Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 
1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni. 
 
63. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 
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: 
 

ee) A közös ajánlatban részt vevő felek nevét, székhelyét; 
ff) A közös ajánlattevő nevét, címét; 
gg) A közös ajánlattal érintett szerződés célját; 
hh) Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát. A közös Ajánlatban részt vevők nyilatkozzanak arra 

vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni; 
ii) A közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a 

szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; 
jj) 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; 

kk) 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; 

ll) A közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a díjból való részesedésük mértékét; 
mm) Nyertes ajánlattétel esetén a vállalkozási szerződés aláírására, illetőleg a számlát benyújtani 

jogosultak megnevezését; 
nn) A közös Ajánlattevők megállapodása minden 

◘ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül; 
◘ a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá 
◘ harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a közös 

Ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie. 
 
Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek közös megállapodást – szerződést- kell kötniük. Az együttműködés 
feltételeit legalább a fent felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A közös Ajánlattevő nevében 
megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös Ajánlattevő nevében teszik. 
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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. 
 
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. 
 
64. AJÁNLATI ÁR  
 
Az ellenszolgáltatás összegét (nettó) forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a 
betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. 
 
65. HIÁNYPÓTLÁS 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ának megfelelően biztosít hiánypótlást. A hiánypótlás teljes körű. 
 
66. SZERZŐDÉSKÖTÉS 
 
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az 
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
A nyertes ajánlattevő és – megjelölése esetén - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 
harminc - építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik. 
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség szerinti időtartama alatt köteles megkötni. Ha e törvény másként 
nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül 
sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat 
módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, a Kbt. 115. § szerinti 
eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig. 
 
67. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÉS AZ AJÁNLATTEVŐK KÖZÖTT A 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALATT 
 
Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás 
bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt fax számra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres 
elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös 
ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérő részére 
bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a 
kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 
Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot kizárólag postai 
úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen 
üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton 
megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérő kézhez kapja. 
Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum 
tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:  
a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel; és 
a dokumentum: 
 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 
 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  
 - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevői megállapodás szerinti képviselőjének; vagy 
 - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy aláírásával 
kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 
 
68. FORMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
Az ajánlatot írásban és zártan, az Ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
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Ajánlattevőnek 1 (egy), papír alapú példányban kell benyújtania az ajánlatot. Az Ajánlattevő köteles ajánlatát 
szkennelve, elektronikus formában DVD lemezen papíralapú ajánlatához csatolni egy példányban.  
 
Az ajánlatot 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. Cégszerű aláírás: a képviseletre jogosult a nevét a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé 
írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak – aláírási címpéldánynak – megfelelően. 
 
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). 
 
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. 
 
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. 
 
A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: 

egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba 
semmit be nem tettek, 

 a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok. 
az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

 az ajánlatkérő nevét, címét; 
 az ajánlattevő nevét, címét; és a következő feliratot: :  

„AJÁNLAT –Személyszállítási szolgáltatás- Határidő előtt nem bontható fel! ” 
 
Az ajánlatot annak az ajánlattevőnek kell benyújtania, aki a dokumentációt átvette.  

 
69. NYILATKOZAT ÉS IGAZOLÁS A KIZÁRÓ OKOK FENNÁLLÁSÁNAK HIÁNYÁRÓL 
 
Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) pontjának 
hatálya alá tartozik.  
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 
következnek be. 
A megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.  
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak 
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdések szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem 
állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek 
bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. 
 
70. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.  
 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben teljesítés olyan okból marad el, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős az 
ajánlatkérő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a nyertes ajánlattevő kötbér fizetésére 
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kötelezi magát. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés futamidejére jutó szolgáltatási díj 20 %-a. Ajánlatkérő 
jogosult a meghiúsulási kötbér feletti kárainak érvényesítésére. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumokban található 
szerződéstervezet tartalmazza.  
 
 
71. A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 
A Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.  
 Oldalszám 
Tartalomjegyzék (oldalszámozással)  
1. RÉSZ -IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK  
Felolvasólap (M1 formanyomtatvány)  
Ajánlati nyilatkozat (M2 formanyomtatvány)  
Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben)  
Kizáró okok igazolása  

Nyilatkozat a kizáró okokról (M3 formanyomtatvány)  
Nyilatkozat a kizáró okokról (M4 formanyomtatvány)  
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében (M5 
formanyomtatvány) 

 

Kizáró okok további igazolásai  
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása  

Mérleg (adott esetben)  
A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti alkalmasság igazolása  
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-
ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért 

 

Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása  
Referenciaigazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja 
alapján. (M7 formanyomtatvány) 

 

Szakemberek bemutatása (M8 formanyomtatvány)  
Önéletrajz (M9 formanyomtatvány)  
Jogosítvány, PÁV  
Rendelkezésre állási nyilatkozat (M10 formanyomtatvány  
A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti alkalmasság igazolása  
Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

2.RÉSZ - EGYÉB DOKUMENTUMOK  
Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről (M6 formanyomtatvány)  
Változás bejegyzési kérelem (adott esetben)  
Aláírási címpéldány, vagy aláírási minta  
Meghatalmazás (adott esetben)  
Egyéb, az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok  
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II. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 
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IX. SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

Vállalkozási szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
Ercsi Város Önkormányzat  
Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Telefon: 06/25/515-622 
Fax:  06/25/515-601 
E-mail:  polghivatal@ercsi.hu 
Adószám: 15727141-2-07 
Pénzforgalmi számlaszáma:  
Képviseli: Győri Máté polgármester  
mint Megrendelő, másrészről 
 
 
 
……………………………………….. 
Székhely:  
Telefon:  
Fax:   
E-mail:   
Adószám: …………………………….. 
Pénzforgalmi számlaszáma: ……………………………….. 
Képviseli: …………………………… (Cím: …………………………….; Elérhetőség:…………..) 
mint Vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
1. A szerződés tárgya 
 
1.1.  
 
Menetrendszerinti helyi közúti személyszállítási tevékenység ellátása Ercsi város területén. 
 
1.2. 
 
Vállalkozó köteles Ercsi Város területén, menetrend alapján a helyi szemétszállítást Ercsi Vasútállomás és Ercsi 
Vásártér állomások között autóbusszal biztosítani munkanapokon napi 16 alkalommal, míg hétvégén napi 8 
alkalommal személyszállítást biztosítani. Vállalkozó köteles továbbá tanítási napokon napi 3 alkalommal a 
személyszállítást biztosítani Ercsi-Sinatelep és Ercsi Eötvös József Általános Iskola állomások között. 
Vállalkozónak a menetrendet úgy kell kialakítania, hogy az igazodjon a vonatközlekedés menetrendjéhez, valamint 
az iskola tanítási rendjéhez. Vállalkozó köteles az Ercsi Város Önkormányzatának Jegyzője általi jóváhagyást 
követően az aktuális autóbusz menetrendet a helyi sajtóban, valamint a buszmegállókban elhelyezett hirdető táblák 
útján közzétenni. 
 
1.3.  
 
Vállalkozó köteles a bérletek és menetjegyek gyártását és árusítását megszervezni. Vállalkozó köteles lehetővé tenni 
a járművön való menetjegy értékesítést. 
 
1.4.  
 
Vállalkozó feladata az autóbuszok és az üzemeltetéshez szükséges eszközök, technikai feltételek biztosítása.  
 
1.5. 
 
Vállalkozó köteles gondoskodni az esetleges műszaki hiba okán kiesett autóbusz pótlásáról, illetve helyettesítő 
autóbusz üzemeltetéséről mindennemű külön díjazás nélkül. 
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2. A felek jogai és kötelezettségei 
 
2.1.  
 
Felek megállapodása alapján a megállóhelyek a Megrendelő tulajdonában maradnak. 
 
2.2.  
 
Felek megállapodása alapján a bérletek és menetjegyek árát Ercsi Város Önkormányzata Képviselő Testülete, mint 
I. fokú árhatóság állapítja meg a Vállalkozó árajánlatának figyelembevételével. Ellenkező esetben a szerződés 
megkötésekor hatályos díjak (Jegy és bérlet árak) az irányadóak. 
 
2.3.  
 
Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződést két darab busszal látja el. 
 
2.4. 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy az általa a szerződés teljesítéséhez használni kívánt autóbuszok műszaki állapotukban, 
ergonómiai tulajdonságaikban, illetve külső megjelenésükben megfelelnek a helyi közlekedés elvárásainak. 
 
2.5. 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy az általa a szerződés teljesítéséhez használni kívánt autóbuszok (legalább 2 db) alkalmasak 
a közúti személyszállításra, valamint rendelkezésére állnak az üzemeltetéshez szükséges eszközök. Vállalkozó 
kijelenti, hogy az autóbuszok biztonsági és forgalomtechnikai berendezései megfelelnek a vonatkozó hatályos 
jogszabályok előírásainak, rendelkeznek a szükséges tartozékokkal és üzemképes állapotúak. 
 
2.6. 
 
Amennyiben a Vállalkozó forgalmi engedélye a szerződés teljesítése során lejár vagy a lejárata két hónapon belül 
bekövetkezik, az esetben ezt köteles írásban jelezni a Megrendelő felé, továbbá amennyiben a Vállalkozó forgalmi 
engedélye a szerződés teljesítése során lejár, és azt az illetékes hatóság bármely okból nem újítja meg, az esetben ezt 
köteles haladéktalanul írásban jelezni az Ajánlatkérő felé. 
 
2.7.  
 
Amennyiben a Vállalkozó által üzemeltett személyszállító járművel a szerződés teljesítése során bármilyen műszaki 
probléma merül fel, esetleges baleset történik, az esetben ezt köteles haladéktalanul írásban jelezni az Ajánlatkérő 
felé. 
 
2.8. 
 
Amennyiben a Vállalkozó által üzemeltett személyszállító járművel a szerződés teljesítése során bármilyen műszaki 
probléma merül fel, esetleges baleset történik, a vállalkozó már a szerződés aláírásakor nyilatkozik, hogy – bármely 
jogcímen – rendelkezik olyan másik eszközzel, mely teljes mértékben megfelel a vonatkozó jogszabályokban, 
valamint az eljárás során meghatározott, továbbá a szerződésben előírt feltételeknek. Vállalkozó kijelenti és vállalja, 
hogy a szerződés teljes időtartama alatt kizárólag a jogszabályokban és az eljárásban meghatározott feltételeknek 
megfelelő gépjárművel teljesíti a szerződést. 
  
2.9. 
 
Vállalkozó kijelenti és vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt kizárólag a jogszabályokban és az eljárásban 
meghatározott feltételeknek megfelelő gépjárművezető vezeti a szolgáltatásra igénybe vett járműve(ke)t. 
 
2.10.  
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Vállalkozó kijelenti és vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt figyelemmel követi a MÁV mindenkori 
menetrendjét, annak várható változásait, és saját járatait ezen menetrendhez igazítja, továbbá alkalmazkodik a MÁV 
menetrendben bekövetkezett változásokhoz.  
 
2.11. 
 
Vállalkozó elfogadja, hogy a Megrendelő a szerződés teljesítése során kezdeményezheti a menetrend felülvizsgálatát 
és módosítását, melyek nem módosíthatják az eljárás műszaki tartalma szerint meghatározott km teljesítményt. 
Vállalkozó kijelenti és vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt figyelemmel lesz a megrendelői változások 
igényeihez (pl Iskolai, egyéb intézményi igények), melyek nem módosíthatják az eljárás műszaki tartalma szerint 
meghatározott km teljesítményt 
 
 
2.12. 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy az általa a szerződés teljesítéséhez használni kívánt autóbuszok rendelkeznek az alábbi 
felszereltséggel: 
 

a) 40 fő egyidejű szállítási kapacitás 
b) alacsony, csúszásmentes padló 
c) mikrofon és kihangosító berendezés 
d) 2 db távműködtetésű ajtó (kapaszkodóval ellátva) 
e) az álló utasok részére (gyermek és idősek által is elérhető magasságban) a teljes utastérben kapaszkodást 

biztosító kapaszkodók 
f) az utasajtó utáni üléseknél védő és elválasztó elem 
g) fűtési rendszer 
h) tetőszellőző 
i) vészjelző 
j) ajtónként leszállásjelző és az utasok részére kontroll lámpa 
k) zárt vezetőtér 
l) kassza és pénzasztal 
m) nyitható oldalablakok (melyek zárt állapotban biztosítják a teljes mértékű zárást, szigetelést), megfelelő 

szellőzést biztosító oldalablakok vagy légbefúvás 
n) külső világítás (ajtónyitáskor az ajtó és a lépcsőtér kellően legyen megvilágítva, az utastér belső világításának 

éjszakai viszonyok között is megfelelően biztosítottnak kell lennie) 
o) nedvesség és por elleni védelemmel ellátott nyílászárók (ajtók, ablakok, tetőszellőzők) 
p) automatikus visszanyitó szerkezettel ellátott utasajtók (beszorulás elleni védelem) 
q) egyértelműen megjelölt, az utasok által kezelt jelzőberendezések 
r) a jármű legnagyobb sebessége a legmagasabb sebességfokozaton és fordulatszámon, max 90 km/h legyen.  

 
2.13. 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy az általa a szerződés teljesítéséhez használni kívánt autóbuszok minimum E1 károsanyag-
kibocsátású motorral felszereltek és megfelelnek a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak.  
 
2.14. 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy megfelel a menetrendszerinti közúti személyszállítási tevékenység végzésével kapcsolatos 
valamennyi jogszabályi előírásnak. 
 
2.15. 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy biztosítja a teljesítésbe bevonni kívánt autóbuszvezetők részvételét a kötelező 
egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a szerződés teljesítésébe bevonni 
kívánt autóbuszvezetőknek ismerniük kell a vonatkozó jegykiadási és utazási feltételeket, valamint a munkavégzés 
időtartama alatt folyamatosan maguknál kell tartaniuk belföldi személyszállítási engedélyüket. 
 
2.16. 
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Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt autóbuszvezetői rendelkeznek érvényes PÁV II. kategóriájú 
pályaalkalmassági minősítéssel. 
 
2.17. 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között van legalább két fő, „D” kategóriás 
jogosítvánnyal és legalább 3 éves autóbuszvezetői gyakorlattal rendelkező szakember. 
 
2.18.  
 
Megrendelő jogosult a 2.) pont szerinti tevékenység gyakorlását folyamatosan ellenőrizni. A teljesítés során 
Megrendelő képviselője: a városgazdálkodási irodavezető. Vállalkozó képviselője: 
 
3. Fizetési feltételek 
 
3.1. 
 
Megrendelő a szolgáltatásért havi …………….. Ft+ÁFA, azaz támogatást fizet, a Vállalkozó pedig koncessziós 
díjat nem köteles fizetni. Ezen vállalkozói díj magában foglalja a teljesítéssel járó valamennyi költséget. 
 
Eltérő megállapodás hiányában minden egyéb személyszállítás során a Vállalkozó jogosult a jelen szerződés alapján 
a hatályos jegy és bérleti díjak érvényesítésére az utazást igénybe vevőkkel szemben.  
 
A vállalkozó által kiállított számlának meg kell felelnie a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak.  
 
3.2. 
 
A vállalkozó a tárgyévet megelőző év december 20-ig jogosult javaslatot beterjeszteni a hatósági ármegállapító 
jogkörrel rendelkező megrendelő felé a jegy- és bérleti díjak emelése mértékére vonatkozóan. 
 
A jegy- és bérleti díjak évenkénti módosításának elveit az alábbiak szerint rögzítik a felek: 
 
1: az előző tárgyévben a KSH által rögzített inflációs ráta 
2: a tervezett és realizált utasszám 
3: adózási, pénzügyi vagy egyéb szabályozási eszköz esetleges változása 
4: országos gazdasági kamara árakról szóló tájékoztatója 
5: az 1990. Évi LXXXVII tv. által rögzített szempontok 
 
3.3. 
 
A megrendelő önkormányzat a hatósági ármegállapító jogkörben – a vállalkozó által a 3.2.. pont szerint beterjesztett 
javaslat alapján – legkésőbb a tárgyév január 31-ig köteles dönteni az adott évi jegy- és bérleti díjak emelésének 
mértékéről. 
 
4.) A szerződés időtartama 
 
A jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba, Vállalkozó ezen időponttól jogosult és köteles a 2.) pontban 
megjelölt tevékenység ellátására. Felek a jelen szerződést 18 hónapos határozott időtartamra kötik.  
 
5.) A szerződés felmondása 
 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést rendes felmondással megszüntetni nem jogosult 
egyik fél sem. Bármelyik fél jogosult írásban rendkívüli felmondással élni, ha a másik fél a szerződésből fakadó 
kötelezettségét súlyos mértékben megszegi, és a szerződésszerű magatartást írásbeli felszólítás ellenére sem állítja 
helyre. 
 
6.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
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Amennyiben teljesítés olyan okból marad el, amelyért a Vállalkozó felelős az ajánlatkérő által jogszerűen gyakorolt 
elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a nyertes ajánlattevő kötbér fizetésére kötelezi magát. A meghiúsulási kötbér 
mértéke a szerződés futamidejére jutó szolgáltatási díj 20 %-a. Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér feletti 
kárainak érvényesítésére. 
 
7.) Egyebek 
 
7.1.  
 
Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkaterületen vezetett 
építési naplóban kötelesek egymással közölni 
 
7.2  
 
A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a 
másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza vagy a teljesítés a másik fél érdekkörében vagy mindkét 
fél érdekkörén kívül eső okból lehetetlenült. 
 
7.3.  
 
Szerződő felek rögzítik, hogy  
Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. § -a szerint. 
 
Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 
62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek 
fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, valamint a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 8.4. 
pontban részletezett ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 
7.4.  
 
A Megrendelőként szerződő fél 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 vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy 
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
7.5.  
 
A szerződés teljesítésére és esetleges módosítására a Kbt. 138. § - 141.§ -okban foglaltak az irányadóak. 
 
7.6.  
 
Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés alapján valamely rendelkezés értelmezése vagy szerződés 
teljesítése során köztük vitás kérdés merül fel azt először közvetítői eljárás segítségével kísérlik meg rendezni. Felek 
rögzítik, hogy amennyiben a közvetítői eljárás eredménytelenül zárul a Megrendelő székhelye szerinti illetékes 
bíróság jogosult eljárni a köztük fennálló jogvitában. 
 
7.7.  
 
Felek rögzítik, hogy jelen jogviszony során a másik félhez intézett ajánlott küldemény formájában postán feladott 
írásbeli nyilatkozatokat a feladás napjától számított 5. naptári napon a másik fél részére kézbesítettnek tekintik, 
kivéve, ha küldeményt kapó fél a posta által kibocsátott közokirattal igazolja, hogy a küldemény kézbesítése 
sikertelen volt. 
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7.8  
 
Felek megállapodnak, hogy a Kbt. szerinti rendelkezések, továbbá a közbeszerzési iratok jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik, így az azokban foglalt rendelkezések, kitételek kötelezően alkalmazandóak a felek 
között fennálló szerződéses viszonyban. 
 
7.9.  
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a Kbt., valamint az építési kivitelezési 
tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
A jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Kelt:.................................................. 
 
 
 ......................................……….                                          ....................................... 
  Ercsi Város Önkormányzata     
              Megrendelő                                    Vállalkozó 
képviseli: Győri Máté polgármester 
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X. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 
 
 

Ajánlatkérő a nyilatkozatminták használatával kapcsolatban tájékoztatni kívánja ajánlattevőket, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 69. §-a szerint a bírálat folyamata 
alapvetően két jól elkülöníthető szakaszra tagolódik.  
 
Az első szakasz során ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat kötelesek benyújtani, amelyek alkalmasak arra, 
hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget tegyen. 
 
A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) 
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell 
igazolásokat benyújtania. A második szakaszra benyújtandó nyilatkozatokat ajánlattevő(k) kizárólag ajánlatkérő erre 
irányuló kifejezett felhívása alapján kötelesek benyújtani. 
 
A jelen közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak részeként rendelkezésre bocsátott 
nyilatkozatmintákat a fenti két szakasznak megfelelően kerültek csoportosításra. 



VII. SZAKASZ 
 

M1 MELLÉKLET 
 

FELOLVASÓLAP 
 

 Felolvasólap17 

1. Ajánlattevő adatai: 

 

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

Önálló 

Ajánlattevő 

 

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe 

Közös 

Ajánlattevő 

 

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. 

 
2. Ajánlat tárgya: „Személyszállítási szolgáltatás” 
 
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
 
Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  
1. Havi vállalkozói díj nettó HUF 
Az autóbusz emissziós jellemzői tekintetében: 
2. Energiafelhasználás (átlagfogyasztás: g/kWh)  
 
 
 
 
 
 
Kelt: 
 
  ________________________  

Cégszerű aláírás 

                                                 
17  Közös ajánlattétel esetén minden tag cégjegyzésre jogosult képviselője vagy a meghatalmazottja által aláírt 

egy darab nyilatkozatot kell benyújtani. 
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M2 MELLÉKLET 
AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 
„Személyszállítási szolgáltatás” 

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

Önálló Ajánlattevő  

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe, fax száma 

Konzorcium 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 SZEMÉLY18 

Név  

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 
25. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben az alábbi alvállalkozók fognak a teljesítésben 
közreműködni: 

 

A közbeszerzés azon részének megjelölése, 
amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni 

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, címe 
(székhelye) 

  

  

 
26. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbiakban megjelölt alkalmassági 

követelményeknek az alábbi szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni19: 

                                                 
18  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 e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres 
elküldés Ajánlatkérő/Ajánlatkérő nevében eljáró készülékén megjelenő visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők 
részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  
19 Meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására 
vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
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Az igénybe venni kívánt szervezet (személy) 
neve, címe (székhelye) 

A felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelmény(ek) 
meghatározása, melynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 
támaszkodik 

  

  

 
27. Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján az  

„Személyszállítási szolgáltatás” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott Ajánlattételi 
Felhívásban és az Közbeszerzési Dokumentumokban rögzített feltételeket és azok szerves részét 
képező kiegészítő tájékoztatás(oka)t felülvizsgáltuk és teljes egészében elfogadjuk, melyek 
kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajánlatot teszünk az Ajánlattételi Felhívásban, a Közbeszerzési 
Dokumentumokban és a kiegészítő tájékoztatás(ok)ban meghatározott munkáknak a Közbeszerzési 
Dokumentumokban meghatározott szerződéses és egyéb feltételeknek megfelelő módon történő 
teljesítésre. 

 
28. Nyilatkozunk továbbá, hogy az Ajánlattételi Felhívás és dokumentáció feltételeit megismertük és 

elfogadjuk Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy a szerződést a Felolvasólapon vállalt 
ellenszolgáltatásért teljesítjük.  

 
29. Nyilatkozunk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

szerint  
 
mikrovállakozásnak20 
kisvállalkozásnak 
középvállalkozásnak 
 minősülünk. 
 nem tartozunk ezen törvény hatálya alá. 
 
 
30. Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a Közbeszerzési Dokumentumokat, 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. 

 
31. Kijelentjük, hogy az általunk a közbeszerzési eljárás során tett ajánlat magában foglalja a teljesítéssel 

járó valamennyi munkálat költségét, valamint a tartalékkeretet. 
 

32. Nyilatkozunk, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelünk, 
továbbá nem állunk a felhívásban hivatkozott kizáró okok hatálya alatt.  
 
 

Kelt: 
……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
M3 MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

                                                                                                                                                         
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
20  A megfelelő rész aláhúzandó.  
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„Személyszállítási szolgáltatás” 

 
(a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdése és az 62. § (2) 
bekezdése tekintetében) 
 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 
 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok: 
 
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben 
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült: 
 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve 
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben 
részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 
 
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés 
nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. 
szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
 
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
 
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, 
bűnsegély vagy kísérlet; 
 
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 
 
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 
 
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban; 
 
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének 
nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 
 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, 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; 
 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három 
éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
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f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) 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; 
 
g)65 közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy 
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a 
Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság 
által jogerősen megállapított időtartam végéig; 
 
h)66 korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis 
nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az 
érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében 
sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának 
megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben 
meghozott határozata jogszerűnek mondta ki; 
 
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő 
adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 
közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az 
alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási 
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 
 
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság 
fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó 
döntését, és 
 
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott 
helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa 
szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel 
meg; 
 
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely 
jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy 
koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem 
került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban 
vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
 
kb)67 olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
 
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek 
tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 
 
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi 
hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem 
régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén 
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jogerős bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel 
vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
 
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való 
előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon 
orvosolni; 
 
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - 
véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában 
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen 
jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem 
régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; 
 
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 
11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az 
ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a 
Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást 
feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a 
Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította; 
 
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére 
biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben 
meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította; 
 
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött 
szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság 
véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a 
bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította. 
 
 
Kbt. 62. § (2) bekezdés: 
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában, amennyiben 
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén 
annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve 
személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan 
személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt 
évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - 
vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli 
mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény 
elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője 
vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy 
felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy 
volt. 
 

- Fentiek tekintetében nyilatkozom, hogy közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet 

 
 
VAN    vagy    NINCS. 
(a megfelelő aláhúzandó) 
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- Amennyiben van tekintetében a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott 
feltételek 

 
 
FENNÁLNAK    vagy   NEM ÁLLNAK FENN. 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
 
 

- A 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet megnevezése (név, székhely): 

 
 
 
 
 
Kelt: 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 
 
 
 
M4 MELLÉKLET 
 
 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 
„Személyszállítási szolgáltatás” 

 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 67. § (4) bekezdése tekintetében 
 
 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) 
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 
 
 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 
 
Nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, 
amely(ek) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll(nak). 
 
 
 
Kelt:  
   
 
      ____________________________ 
          
       Cégszerű aláírás 
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M5 MELLÉKLET 
 
 
 
 

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS KB) PONTJA TEKINTETÉBEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { 
közös ajánlattétel esetén a képviselő } nyilatkozom, hogy: 
  

- szervezetünk olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén nem jegyeznek; erre 
tekintettel, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 

 
 
VAGY 
 
  

- olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek. 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 
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VIII. SZAKASZ 
 

M7 MELLÉKLET 
 
 

Nyilatkozat 
 

a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében 
 

 
Referencia-nyilatkozat 

„Személyszállítási szolgáltatás” 
 
 
 
 
A másik 
szerződő fél 
megnevezése, 
elérhetősége 

A teljesítés 
helye és 
ideje 

A 
megrendelés 
tárgya  

Ellenszolg
áltatás 
nettó 
összege 

Nyilatkozat, 
hogy a 
teljesítés a 
szerződésne
k és az 
előírásoknak 
megfelelően 
történt-e 

A 
felhívásban 
előírt 
alkalmassági 
feltétel, 
amelynek az 
adott 
teljesítéssel 
meg kíván 
felelni 

A szerződést 
kötő másik fél 
megnevezése,  
felvilágosítást 
adó személy 
beosztása, 
telefonszáma 

       
       
       
 
 
Kelt: 
 
 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 
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M8 MELLÉKLET 
NYILATKOZAT21 

NYILATKOZAT A KR. 15. § (2) BEKEZDÉS E) PONTJA TEKINTETÉBEN 
 

„Személyszállítási szolgáltatás” 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { 
közös ajánlattétel esetén a képviselő }, a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – Kr. 22. § (2) bekezdés b) 
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy 
 
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 
 Szakértő neve A szerződés teljesítésekor betöltendő 

munkakör 
   
   
   
   
   

 
Az itt feltüntetett szakemberek végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását az 
ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok tartalmazzák. 
 
 
Kelt:  
 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 

                                                 
21 Az ajánlattevő tölti ki. 
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M9 MELLÉKLET 
 
 

ÖNÉLETRAJZ 
 

„Személyszállítási szolgáltatás” 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

 
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése 

  

  

 
KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (-

tól -ig) 
Ellátott funkciók és feladatok, beosztások 

ismertetése 
  

 
Egyéb képességek:  
 
Kelt: 
 
  ________________________  
 Szakember sajátkezű aláírása 
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M10 MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT 
Az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról 

 
„Személyszállítási szolgáltatás” 

 
Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott 
……………………………… szakember kijelentem, hogy részt veszek a fent említett közbeszerzési 
eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni 
kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan 
önéletrajzomat benyújtották: 
 

Mettől Meddig 

{időszak kezdete} {időszak vége} 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra 
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. 
 
 
Kelt:  
 
  ________________________  
 Aláírás 
 
 

7. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzata és a Parafix Hungária Kft. között 
létrejött, az Ercsi Tiszti Klub hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés 
módosításáról 

                        Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 20-57/2018. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 10. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 378/2015.(X.27.) Kt. sz. határozata szerint, pályázat útján a Parafix 
Hungária Kft. részére bérbe adta az Ercsi Tiszti Klub (hrsz: 2420/2) elnevezésű ingatlant 
határozatlan, de maximum egy éves időtartamra. A Képviselő-testület 326/2016. (XI.17.) Kt. 
sz. határozatával, majd a 350/2017. (X.31. Kt. sz. határozatával a bérleti szerződést 
módosította, és határidejét 2017. október 31-ig, majd azt követően 2018. február 28-ig 
meghosszabbította. Krasznay Dávid, a Parafix Hungária Kft. ügyvezető igazgatója azzal a 
kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a megkötött bérleti szerződés ismét 
kerüljön meghosszabbításra. Támogatja a szerződés 2018. szeptember 30-ig, de legkésőbb az 
ingatlan felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás elbírálásáig történő meghosszabbítását. 
Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban.  
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a képviselőket, hogy a határozati javaslatról szavazással 
döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Parafix 
Hungária Kft. között létrejött, az Ercsi Tiszti Klub hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés 
módosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2018. (II.27.) határozata 

Ercsi Város Önkormányzat és a Parafix Hungária Kft. között létrejött, az Ercsi Tiszti 
Klub hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Ercsi Város Önkormányzata és 
a Parafix Hungária Kft. (1116 Budapest, Vegyész u. 17-25., képviselő: Krasznay Dávid 
ügyvezető igazgató) között létrejött, az Ercsi Tiszti Klub (hrsz. 2420/2) hasznosítására 
vonatkozó bérleti szerződés 2018. szeptember 30-ig, de legkésőbb az ingatlan felújítására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás elbírálásig történő meghosszabbítását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Mátét a szükséges intézkedések megtételére, a 
bérleti szerződés módosításának aláírására. 
 
Felelős:  Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2018. február 28. 
 
 

8. napirendi pont: a Mázsaház utca D-110 KPE vezeték rekonstrukciójáról 
                        Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 20-58/2018. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 11. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a Mázsaház utca 2018. 
évben megvalósuló felújításával egyidőben célszerű elvégezni az utca alatt futó D-110 KPE 
vezeték rekonstrukcióját is. E célra az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében 8.000.000,-
Ft került betervezésre, azonban a munkálatok várható költsége bruttó 14.200.000,- Ft. A 
Fejérvíz Zrt. felülvizsgálta a 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, 
valamint beruházási tervrészeit. Véleményük szerint az Ercsi Mázsaház u. vízvezeték 
rekonstrukciójához szükséges 6 millió Ft többletforrás az a GFT 2018-2032. évi felújítási és 
pótlási tervrész 2. sorában szereplő „Kutaknál lévő trafóház dombjának lebetonozása 
oldalfalak, tető” megnevezésű tétel 2019. évre történő átütemezésével biztosítható. 
Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban.  
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a képviselőket, hogy a határozati javaslatokról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/20. Ercsi város vízmű-V (11-23603-1-
001-00-03) víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2018. (II.27.) határozata 

az 1/20. Ercsi város vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) víziközmű rendszerre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az 1/20. Ercsi város vízmű-V (11-
23603-1-001-00-03) víziközmű rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési 
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Tervben a felújítási és pótlási tervrész 2. sorában szereplő „Kutaknál lévő trafóház dombjának 
lebetonozása oldalfalak, tető” megnevezésű tétel 2019. évre történő átütemezését. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejérvíz Zrt. által elkészített és a Képviselő-
testület által jóváhagyott, az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű 
víziközmű rendszerre vonatkozó, 2018-2032. évi időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv 
módosításának a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő 
benyújtásával, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárásban az Ercsi víziközművét üzemeltető 
FEJÉRVÍZ Zrt-t (8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.) bízza meg.  
 
Felelős:  Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos a terv módosítása 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mázsaház utca D-110 KPE vezeték 
rekonstrukciójára ajánlatok bekéréséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2018. (II.27.) határozata 

a Mázsaház utca D-110 KPE vezeték rekonstrukciójára ajánlatok bekéréséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mázsaház utca D-110 KPE vezeték 
rekonstrukciójára bruttó 14.200.000,-Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetése terhére. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Győri Máté polgármestert, 
hogy Ercsi Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján és szerint a Mázsaház utca D-
110 KPE vezeték rekonstrukciója érdekében árajánlatot kérjen be a Kritek Építő Kft-től (2451 
Ercsi, Toldi u. 7.), a B.K.P. Service Hungary Kft-től (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4.) és 
a Fresh Mobil Kft-től (1044 Budapest, Váci út 121.). 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert, hogy az ajánlatok bontását követően 
javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős:  Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, ill. az ajánlatok bontását követő képviselő-testületi ülés 

 
9. napirendi pont: az Ercsi, Bercsényi Miklós utcában lévő, 1561/2/C/1 hrsz-ú, 

1561/3/B/8 hrsz-ú, 1566/6/C/1 hrsz-ú, 1566/5/B/13 hrsz-ú és 1566/5/B/26 
hrsz-ú lakásokra vonatkozó bérlő kiválasztási jog átvételéről 

                        Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
      Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 20-59/2018. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 12. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy Ercsi Város Önkormányzat 
nevében 2017. november 20-án kezdeményezte a Magyar Állam tulajdonában, és a 
Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő 1561/2/C/1 hrsz-ú, 1561/3/B/8 hrsz-ú, 
1566/6/C/1 hrsz-ú, 1566/5/B/13 hrsz-ú és 1566/5/B/26 hrsz-ú lakásokra vonatkozó 
bérlőkijelölési jog átvételét. Az Ercsi, Bercsényi Miklós utcában lévő, jelenleg üresen álló 
lakásokat az Önkormányzat szívesen használná közfeladatot ellátó személyek lakhatásának 
biztosítására. A HM Közigazgatási Államtitkár Úr a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott 
lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII.29.) HM rendelet 28. § (5) bekezdésében foglalt 
jogkörében eljárva engedélyezte a lakások átengedését Ercsi Város Önkormányzat részére.  A 
döntés értelmében elsőként a lakások bérlő kiválasztási jogának 5 év meghatározott 
időtartamra történő átengedésével segítik az Önkormányzatot feladatai ellátásában. A 
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későbbiek során a tárca részéről támogatható a lakások vagyonkezelői jogának átadása is. A 
Honvédelmi Minisztérium Vagyonfelügyeleti Főosztálya elkészítette és megküldte az érintett 
ingatlanok bérlő kiválasztási jogának átadására vonatkozó megállapodás tervezetet. 
Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban.  
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri a képviselőket, hogy a határozati javaslatról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Bercsényi Miklós utcában lévő, 
1561/2/C/1 hrsz-ú, 1561/3/B/8 hrsz-ú, 1566/6/C/1 hrsz-ú, 1566/5/B/13 hrsz-ú és 1566/5/B/26 
hrsz-ú lakásokra vonatkozó bérlő kiválasztási jog átvételéről 7 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2018. (II.27.) határozata 

az Ercsi, Bercsényi Miklós utcában lévő, 1561/2/C/1 hrsz-ú, 1561/3/B/8 hrsz-ú, 
1566/6/C/1 hrsz-ú, 1566/5/B/13 hrsz-ú és 1566/5/B/26 hrsz-ú lakásokra vonatkozó bérlő 

kiválasztási jog átvételéről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Magyar Állam tulajdonában és a 
Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, Ercsi, Bercsényi Miklós utcai 1561/2/C/1 
hrsz-ú, 1561/3/B/8 hrsz-ú, 1566/6/C/1 hrsz-ú, 1566/5/B/13 hrsz-ú és 1566/5/B/26 hrsz-ú 
lakásokra vonatkozó bérlő kiválasztási jog átvételét. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, e határozat melléklete szerinti megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos a megállapodás aláírása 

 

Győri Máté polgármester megköszöni a jelenlévő képviselők munkáját, és megkérdezi, 
hogy valaki szeretne-e még valamit hozzátenni az elhangzottakhoz. Miután további 
hozzászólás nem hangzik el, a Képviselő-testület 2018. február 27-i soron kívüli nyílt ülését 
17 óra 30 perckor berekeszti. 

 
Kmf. 

 
 
 
 

   Győri Máté                             Dr. Feik Csaba   
     polgármester                        jegyző 
 
 
 
 
 

         Lippai Csaba sk.                  Sandi József sk. 
           képviselő                       képviselő 
      jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő  
 


