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Tisztelt Ajánlattevő! 

1. Az ajánlattételi dokumentáció a következő részekből áll: 

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

II. ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

III. SZERZŐDÉSTERVEZET 

IV. AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

V. MŰSZAKI LEÍRÁS 

önálló mellékletben: árazatlan költségvetés, műszaki leírás 

2. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő(k) ismeri(k) a jelen közbeszerzési eljárásra, a nyertes 
ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződésre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, különös 
figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire (2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről), a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, illetve az építési beruházások, 
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 

részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Az Ajánlattevő 
ajánlata benyújtásával minden további kifejezett nyilatkozat nélkül elismeri, hogy tisztában van a 
hatályos valamint az ajánlat megtételekor ismert jogszabályokkal, ajánlatát pedig mindezeknek is a 
figyelembevételével tette meg és nyújtotta be. 

3. A Kbt. 3. § 21. pontja értelmében közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az 
ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós 
beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében 
hivatkozik, így különösen az eljárást meghirdető hirdetmény, az eljárást meghirdető felhívásként 
alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt 
szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes 
ártáblázat vagy árazatlan költségvetés; 

Ajánlatkérő minderre is figyelemmel rögzíti, hogy a jelen ajánlattételi dokumentáció a közbeszerzési 

dokumentumok szerves részét képezi, illetve a közbeszerzési dokumentumok magukban foglalják a 

Kbt. szerint a fentiekben hivatkozott dokumentumokat is. 

4. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentációt 
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 Ajánlattevő kötelezettsége, hogy meggyőződjön a közbeszerzési dokumentumokban, az 
Ajánlatkérő által a teljesítéssel kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. Az 
Ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell adnia a feladat megvalósítására. Az Ajánlatkérő nem fogad 
el semmiféle kifogást azon az alapon, hogy az Ajánlattevő elmulasztotta a közbeszerzési 

dokumentumok valamely részének elérését, tartalmának a vizsgálatát. Az Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet, hogy az Ajánlattevő kötelezettsége, hogy megvizsgálja a közbeszerzési dokumentumokat, 
így az azokban foglalt tartalmat, megadott összes információt és utasítást, formai követelményt, 
kikötést. Az ajánlattevő felelőssége, ha olyan ajánlatot nyújt be amely formai és/vagy tartalmi 
szempontból nem felel meg a közbeszerzési dokumentumok szerinti valamennyi követelménynek. 

5. Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint a jelen 

közbeszerzési eljáráshoz elkészített és kiadott közbeszerzési dokumentumok valamennyi feltételét.  
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6. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 57. § (2) bekezdése rendelkezéseire, miszerint a közbeszerzési 
dokumentumokat ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek, 

részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben megnevezett 
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, több szakaszból 
álló eljárásban a részvételi határidő lejártáig. 

Kérjük ennek igazolásaként a regisztrációs adatlapot* Ajánlatkérő részére az alábbi elérhetőségek 
valamelyikére az ajánlattételi határidő lejártáig visszaküldeni szíveskedjenek: 

VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 

cím: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

kapcsolattartó: dr. Bokor Csilla 

Fax: +36-22/576-071 

E-mail: info@vertikalrt.hu 

7. Ajánlattevő köteles viselni az ajánlatának az elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő 
összes költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, 
függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. Ajánlatkérő továbbá nem 
szolgáltatja vissza a benyújtott ajánlatot sem teljes egészében, sem annak valamely részét 
figyelemmel többek között iratmegőrzési kötelezettségeire is. Ajánlattevő mindezt ajánlata 
benyújtásával minden további kifejezett nyilatkozat nélkül tudomásul veszi és elfogadja. 

8. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41. § (1) -(2) bekezdésére a Kbt. 3. § 13. pontjára is tekintettel, 

amelynek megfelelően az eljárás során a kapcsolattartás írásban történik, ennek megfelelően 

Ajánlatkérő nem jogosult az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) 

felvilágosítást adni. 

A megfelelő kapcsolattartás érdekében a közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük 

feltüntetni az alábbi információkat: 

- Ajánlatkérő megnevezése: VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 

- Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése: Vállalkozási szerződés keretében 

szilárdhulladék-lerakó tér bővítése 

- A dokumentumot benyújtó/beküldő neve és elérhetőségei (székhely, e-mail cím, fax) 

Ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumentumokat Kbt. 41. § (4) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően elsősorban e-mail útján küldi meg a gazdasági szereplőknek. Amennyiben az e-mailben 
történő megküldés nem jár sikerrel, az ajánlatkérő másodsorban fax útján teljesíti tájékoztatási 

kötelezettségét azzal, hogy a fax megküldését legfeljebb három alkalommal kísérli meg. A fentiek 
szerint megküldött dokumentum akkor is kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés 
sikerességéről faxjelentést kap, vagy ha az adott e-mail kiküldésre és az elküldött üzenetek közé 
besorolásra került. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során telefaxon, illetve 
postai úton küldje meg az egyes dokumentumokat a gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt. 
nem zárja ki. 

A Kbt. 41. § (2) bekezdése szerint, Ajánlatkérő az alábbi - joghatás kiváltására alkalmas - 
kapcsolattartási formákat határozza meg és a Kbt. 41.- § (3) bekezdés alapján írja elő, az eljárás során 
valamennyi eljáráscselekmény dokumentálása, írásbeli nyilatkozatok tekintetében: 

- fax; 

- az Kbt. 41. § (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) kézbesítés; 

- elektronikus út (a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott e-mail). 

*a regisztrációs adatlapot Ajánlatkérő az iratminták között rendelkezésre bocsátja  
* 

mailto:%20info@vertikalrt.hu


AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 

Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése 

 

4 

 

Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem 

a fenti elérhetőségek szerint, és nem a fenti egyéb előírások betartása mellett küldtek meg!
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I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

„Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax száma (e-mail) 

VERTIKÁL Nonporfit Zrt.  
8154 Polgárid, Bocskai u. 39. 
Ferencz Kornél igazgatóság elnöke 

dr. Bokor Csilla jogász 

24662837-2-07  

info@vertikalrt.hu 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája 

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli nyílt 
közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti eljárás), mely eljárás olyan egy szakaszból 

álló közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó 
szabályait alkalmazza a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel. 

A hirdetmény közzététele nélküli eljárás indoka (jogcíme): 

A Kbt. 115. § (1) bekezdésének rendelkezései értelmében: „Ha az építési beruházás becsült értéke 
nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást 
lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó 
szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve, ha a beszerzés 
európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel 

kapcsolatos. Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny 
biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van 
tudomása. Az ajánlatkérő az e bekezdés szerinti értékhatárt el nem érő értékű beszerzését is 
megvalósíthatja a 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint hirdetménnyel, vagy a 112. § (1) bekezdés 
b) pontja szerinti szabályoknak megfelelően összefoglaló tájékoztatással vagy hirdetménnyel 
meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a (2)-(4) 

és (6)-(7) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása 
esetén az (5)-(7) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.” 

3. Az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, 

közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve az eljárás során elérhetőek 

lesznek 

Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) 
bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívás megküldésével 
egyidejűleg elektronikus úton is továbbítja ajánlattevők részére. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá 

az ajánlattevőket, hogy az alábbi elérhetőségen közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes

Ajánlatkérő: 
Cím: 
Képviseli: 
Kapcsolattartó: 

Adószám: 
E-mail: 

mailto:fbhkft@fbhkft.hu
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körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve az eljárás során elérhetőek 
lesznek: http://www.vertikalzrt.hu (http://www.vertikalzrt.hu/ => Közbeszerzések) A 
dokumentáció továbbá elérhető a Közbeszerzési Adatbázisban. 

Ajánlatkérő kérésre nyomtatott formában is megküldi a dokumentációt az átvevő gazdasági 

szereplők részére. Eltérés esetén ebben az esetben a nyomtatott formában átadott dokumentáció 
tartalma tekintendő irányadónak, és ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal az elektronikus 
iratok sérüléséből, megrongálódásából fakadó károkért. Ajánlattevő külön kérésére az elektronikus 
dokumentumokat CD/DVD formátumban is rendelkezésre bocsátja ajánlatkérő. Hangsúlyozzuk, 
hogy az ajánlattételi dokumentáció részét képező útmutató az érdekelt gazdasági szereplők részére 
az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció egyéb 

rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak. 
Ajánlattevő kötelezettségét képezi - az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció egyéb részeinek 
gondos áttanulmányozása, az áttanulmányozást követően pedig - az ezekben foglalt valamennyi 
előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, 
valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. 

4. A közbeszerzés tárgya, illetve mennyisége 

Az Oroszlány, 0204/22 és 0204/25 helyrajzi számú telkeken tervezett szilárdhulladék-lerakó tér 

bővítése a vonatkozó 944-1/2014 iktatószámú Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség Egységes környezethasználati engedélye és a vonatkozó kiviteli 

tervdokumentáció előírásai alapján. 

Megvalósítani kívánt létesítmények 

Műszaki védelemmel ellátott, nem veszélyes hulladék-lerakó (II./B ütem) csurgalékvíz elvezető- és 

visszalocsoló rendszerrel, csurgalékvíz tároló medencével, monitoring kút eltömedékelésével és új 

kút kiépítésével, infrastrukturális létesítményekkel. 

Nem veszélyes hulladéklerakó 

Ebben az ütemben a terv szerinti II/B ütem kerül kialakítása. 

A lerakó térnek három oldalról kell elkészíteni a lehatároló körtöltést összesen 222 fm 

hosszúságban. A lerakó teljes területe a töltések között 5186,4 m2. 

A nem veszélyes hulladék-lerakó aljzatának, illetve rézsüjének a műszaki védelmét, valamint az 
épített ásványi szigetelését a kiviteli tervben foglalt rétegrendnek, valamint paraméterezésnek 
megfelelően kell kiépíteni. 

 

A nem veszélyes hulladék-lerakó rézsűjének műszaki védelme felülről lefelé: 

geotextília eltömődés elleni védelem 200g/m2  

felületi szivárgó OK 16/32 kavics k>10-3 m/s 30 cm 

geotextília mechanikai védelem 1200 g/m2 
HDPE szigetelő lemez 2,5 mm 

bentonit lemez k<5x10-11 m/s 1 cm 

A nem veszélyes hulladék-lerakó aljzatának műszaki védelme felülről lefelé: 

geotextília eltömődés elleni védelem 200g/m2  

felületi szivárgó OK 16/32 kavics k>10-3 m/s 30 cm 

geotextília mechanikai védelem 1200 g/m2 
HDPE szigetelő lemez 2,5 mm 

bentonit lemez k<5x10-11 m/s 1 cm 
geofizikai monitoring rendszer 
ásványi agyag szigetelés k<10-9 m/s 2x25 cm-es rétegben megépítve 50 cm 
meglévő meddőanyag talaj 

 

 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 

Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése 

 

7 

 

geofizikai monitoring rendszer 
ásványi agyag szigetelés k<10-9 m/s 2x25 cm-es rétegben megépítve 50 cm 
meglévő meddőanyag talaj 

 

 

Az ásványi szigetelő rétegre, a bentonitos szigetelő réteg fölé 2,5 mm vastag HDPE geomembránt 
kell fektetni. A HDPE szigetelő lemez állapotának ellenőrzésének biztosítása érdekében szükséges, 
az alkalmazási engedélynek, valamint a 20/2006. (IV.05.) KVVM rendelet előírásainak megfelelő 

geoelektromos monitoring rendszer telepítése. A HDPE geotextília mechnaikai védelmét egy 1200 
g/m2 polipropilén geotextília réteg látja e. 

A depónia csurgalékvíz elvezetése a geotextília mechanikai védelmére 30 cm vastagságban 
beépített, OK 16/32-es gömbölyű szemű, karbonát szegény kavicsból készült felületi szivárgóval 

történik. A keletkező csurgalékvizet a vápákba fektetett 0,8 % -os lejtésű KPE D200 dréncsövek 
vezetik el.  4 db 80 cm átmérőjű csurgalékvíz gyűjtőtisztító aknán és 7 db tisztító idomon keresztül 
KPE D200 vezetékkel vezetjük az összegyűjtött csurgalékvizet a csurgalékvíz tároló medencébe. 

A csurgalékvíz tároló medencét és a 2,4 m átmérőjű, 6,1 m mélységű átemelő aknát KPE D 250 
vezeték köti össze. Az átemelő aknában lévő szivattyú segítségével KPE D110 P6 visszalocsoló 
rendszeren keresztül kerül visszalocsolásra a csurgalékvíz. 

Csurgalékvíz tároló medence:  

1900 m3 térfogatú, szigetelt medence.  

A csurgalékvíz tároló medence aljzatának, illetve rézsüjének a műszaki védelmét, valamint az 
épített ásványi szigetelését a kiviteli tervben foglalt rétegrendnek, valamint paraméterezésnek 

megfelelően kell kiépíteni. 
Csurgalékvíz medence aljzatának és részüjének műszaki védelme felülről lefelé: 

  HDPE szigetelő lemez       2,5 mm 

  Geofizikai monitoring rendszer 

  Bentonitos lemez k<5x10-11 m/s      1 réteg 

  ásványi agyag szigetelés k<10-9 m/s 2x25 cm-es rétegben megépítve 50 cm 

  Meglévő meddőanyag altalaj 

 

Monitoring kút eltömedékelése és új kút kiépítése: 

A monitoring kút eltömedékeléséhez és új kút kiépítéséhez szükséges vízjogi engedélyek 

beszerzése Vállalkozó feladata. 

A meglévő K-9 jelű megfigyelőkút az épülő nem veszélyes hulladéklerakó tervezett helyén 

található, ezért eltömedékelése és új megfigyelő kút kiépítése szükséges.  

 
Infrastrukturális létesítmények 

A fenntartási munkák elvégzése érdekében a tervezett bővítési ütemhez 3 m széles kavicsolt 

burkolatú út kiépítése szükséges, melynek a meglévő telepi utakhoz kell csatlakoznia. 

A depónia területén belül a hulladékszállító gépjárművek általi ürítést az üzemi útról lecsatlakozó 
max. 10%-os hosszirányú lejtésű hulladékfeltöltési rámpa szolgálja.  

A bővítés részeként megépítésre kerül egy 2000 m2 nagyságú beton térburkolat is, mely rétegrendje 

fentről lefelé haladva: 

  C30/37 vasbeton lemez   25 cm 

  C8/10 szerelőbeton   5 cm 

  tömörített homokos kavics ágyazat 30 cm 

  tömörített földmű 

 

A térbetonon összegyűlő csurgalékvizet szintén a csurgalékvíz tároló medencébe vezetjük be KPE 

D 200-as vezetékkel. 
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A jelen pontban foglalt műszaki leírás nem teljeskörű, a részletes műszaki feltételeket az 
ajánlattételi dokumentáció V. Részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki Leírás tartalmazza. 
Amennyiben a jelen pontban foglaltak és az V. Rész Műszaki Leírás tartalma között eltérés van, 
úgy az V. Rész Műszaki Leírás tartalma az irányadó. 

CPV: 45222110-3 Hulladéklerakó építése 

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 

lefolytatják 

Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése 

6. Annak a feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 

alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor 

 

Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés 

alkalmazására nem kerül sor. 

7. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 

A szerződés teljesítésének határideje: Vállalkozó a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap 

teljesítési határidővel köteles teljesíteni. Előteljesítés megengedett. Megrendelő a munkaterületet a 

szerződés mindkét fél általi aláírását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül 

bocsátja Vállalkozó rendelkezésére. 

A fentiekben nevezett teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás időtartama nem 

számít bele, nyertes ajánlattevőként szerződő fél a 6 hónapos teljesítési határidőn belül a munkát 
készre jelenteni köteles és olyan műszaki készültségi fokot elérni, hogy a műszaki átadás-átvételi 
eljárás megindítható és lefolytatható lehessen. 
 

8. A teljesítés helye 

Oroszlány, 0204/22 és 0204/25 helyrajzi számon NUTS: HU331 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei illetve a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozás 

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. 

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

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa 
nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 20%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, 
amennyiben az előlegre nyertes ajánlattevő igényt tart. Az előleg a 322/2015 (X. 30.) Korm. 
rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon 

belül kerül kifizetésre. 

Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. 

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban 

(HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidővel a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(8) bekezdéseire, továbbá 
a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 
30. §, 31. § illetve 32/A. § és 32/B. §-a rendelkezéseinek is megfelelően. 

Az ellenérték megfizetésére az Ajánlatkérő által aláírt teljesítési igazolás alapján a nyertes 

ajánlattevőként szerződő fél részéről a szükséges mellékletekkel együtt benyújtott számla alapján 

kerül sor. 
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Ajánlatkérő a részszámlázásra lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő 4 db részszámla (ide nem értve az 

előleg számlát, azonban ide értve a végszámlát) benyújtásának a lehetőségét biztosítja, az alábbiak 

figyelembe vételével: 

- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a 25 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén 

- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: az 50 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén 

- 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a 75 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén 

- végszámla benyújtása: 100 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén. A végszámla 
benyújtásának feltétele tehát a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és 

átadási dokumentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a munkaterület 
rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a 
teljesítésigazolásban való elismerése. 

Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás 

kiállítását követően kerülhet sor, a műszaki előrehaladás mértékének megfelelően. 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat 

megfizetésére köteles. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá, hogy 
a megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában a Felek tartalékkeret jogintézményét nem 
alkalmazzák. 
 

Irányadó lényegi jogszabályok: 

• A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései, különösen annak 135. §-a 

• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

• 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

10. Annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 
valamint a részajánlat-tétel lehetősége vagy annak kizárása 

Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja és a 
részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás olyan 
gazdasági és műszaki egységet alkot, amely nem teszi lehetővé az építés részegységekre való 
szétbontását. Ajánlatkérő a Kbt. előírásainak megfelelően megvizsgálta a közbeszerzés egyes 

részeire történő ajánlattétel lehetőségét. A vizsgálat során megállapította, hogy a beszerzés 
tárgyának jellege és a közbeszerzési dokumentációban szereplő további körülmények nem teszik 
lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, figyelembe véve, hogy a közbeszerzés 
tárgya egy egységes teljesítést igénylő feladatra vonatkozik. 

11. Az ajánlatok értékelési szempontja 

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

 Részszempont Súlyszám 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó forint) 70 

2. A szerződés teljesítésében részt vevő 

személyi állomány tapasztalata (hónap) 

30 

 

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
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0-10 pont. 

Ajánlatkérő azon értékelési részszempontok esetében, ahol minimális elvárást határozott meg, az 

értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati elemek 
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még 
kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10 pont) számú 
pontot ad. 

Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti 
tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési 
pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi 
elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés 

mellett. 

A lentiekben megadott módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot 

az ajánlatkérő megszorozza a meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként 

összeadja. 

Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére a meghatározott feltételek alapján, 

valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

1. értékelési részszempont - Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó forint) 

Ezen szemponton belül az Ajánlatkérő az Egyösszegű nettó ajánlati árakat (más néven nettó 
vállalkozói díjakat) veti össze és a Kbt. szabályai szerint a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) 
preferálja. 

Az egyösszegű nettó ajánlati ár átalányár, az árazott költségvetés „Hulladéklerakó bővítése 
összesen” sor „Nettó összes ár (HUF)” oszlopában szereplő nettó összeget kell, hogy tartalmazza. 
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 ajánlattevők 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 értékelési szempont tekintetében megajánlása alátámasztására ajánlattevőnek a dokumentáció 
részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetést kell változatlan formában kitöltenie 
(kiadott költségvetés csak a kiegészítő tájékoztatás során az ajánlatkérő által kiadottak alapján 
illetve a lentiek figyelembe vételével pontosítható illetve egészíthető ki, illetve ennek 
megfelelően kötelesek az ajánlattevők a költségvetést kiegészíteni illetve pontosítani!) és az 

ajánlatában csatolnia: 
- Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott költségvetésben, illetve műszaki leírásban 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának 
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és Ajánlatkérő természetesen 
azzal műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad 

- Az egyes tételeknél költségelni kell minden olyan körülményt, mellékmunkát, illetve anyagot, 
mely nélkül a munka nem valósítható meg. 

- Ajánlattevő köteles minden költségvetési sor reális ajánlattal történő beárazására. A nulla (0) 
forinttal árazott költségvetési sorokat Ajánlatkérő nem fogadja el. A költségvetés kiírástól és a 
kiegészítő tájékoztatás keretében feltárásra kerülő kiegészítő tételektől eltérni nem lehet (kivéve 
a műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. megajánlás a tekintetében), 
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Ajánlattevő ezeken kívül nem egészítheti ki, vagy nem csökkentheti a költségvetés műszaki 
tartalmát. 

- A műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. tartalmazó megajánlás esetén 
az Ajánlattevő az érintett költségvetési tétel kiírás szerinti tételszövege mögött köteles 
feltüntetni a megajánlott egyenértékű dolog, termék, tevékenység konkrét megnevezését. Ezen 
túl Ajánlattevő köteles az ajánlatában az egyenértékűséget is objektív tartalmú 

dokumentumokkal igazolni. 
- Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kikötött díjon felül többletmunka elszámolására nincs lehetőség! 
- A költségvetés csatolása nem változtat a szerződés átalányáras jellegén. 

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan 
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklete A relatív 
értékelés módszerei 1. Az arányosítás ba) Fordított arányosítás módszere tartalmazza 

A értékelés módszere képletekkel leírva: 
 

 

 

 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel 
programot fog használni a pontszámítás során). 

2. értékelési részszempont - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata 
(hónap) 

Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében az alábbiak szerint értékeli a szerződés 

teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatát. 

A megkötésre kerülő szerződés teljesítésének kiemelt szakmai színvonalú biztosítása érdekében az 
ajánlattevőknek be kell mutatniuk, hogy szakemberei körében konkrétan milyen, a szerződés 
szerinti feladatok ellátásának szakmai színvonalát alátámasztó szakmai tapasztalatokkal bíró 
szakemberrel rendelkezik. Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik ahhoz, hogy a szerződés 
teljesítése kiemelt szakmai színvonalon, összehangolt és jól működő rendszerben történjen, melyre 

a személyzet minősége jelentős hatással bír. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek 
tapasztalata, korábbi hasonló projektekben szerzett gyakorlata kiemelkedő jelentőséggel bír e 
tekintetben, és - természetesen több egyéb körülmény mellett - a sikeres és hatékony projekt-
végrehajtás egyik garanciája is. 

Ezzel összefüggésben Ajánlatkérő a felhívás 13.2. alpontjában a műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság körében nem vizsgált, de a teljesítés során mindenképpen minőségi többletet jelentő, 

itt körülírt jellemzőket a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján veszi figyelembe. 
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Ajánlatkérő az értékelés során jelen értékelési alszempont kapcsán azt vizsgálja, hogy az 

Ajánlattevő által megnevezett szakember milyen tapasztalattal (szakmai gyakorlattal) 

rendelkezik: összesen hány hónap mélyépítésben szerzett szakmai tapasztalattal, szakmai 

gyakorlattal rendelkezik. 

 
Az értékelés során Ajánlatkérő kizárólag azon szakembert veszi figyelembe, aki a 266/2013. 
(VIE1L) Korm. rendelet szerinti MV-Ép kategóriára vonatkozó jogosultsághoz szükséges 

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik [azaz amennyiben a szakember rendelkezik a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 2. rész 2. pont D-E oszlop szerinti vagy azzal 
egyenértékű végzettséggel és a végzettséghez igazodó szakmai gyakorlattal (MV-Ép kategóriába 
sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetői jogosultság is elfogadott) ]. Az e 
feletti szakmai gyakorlati idő - azaz a nevezett jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati 
időn túli, vagy a jogosultság megszerzését követő szakmai gyakorlati idő - kerül figyelembe vételre 

az értékelés során. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a fent megjelölt jogszabályhely alapján az ajánlattevő személyi 
állományának tapasztalatát értékeli, ezért a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány 
tekintetében kizárólag azt fogadja el az értékelési részszempont bemutatására, aki ajánlattételkor, 
azaz az ajánlat benyújtásának napján ajánlattevővel szerződés vagy előszerződés alapján 
munkajogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban (többek között megbízás), 
vagy közalkalmazotti/köztisztviselői/kormánytisztviselői jogviszonyban áll. 

Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy az Ajánlattevő által bemutatott maximum 1 fő szakmai 

tapasztalatát veszi figyelembe. 

Ajánlattevőnek a jelen értékelési alszempont tekintetében külön nyilatkozatban meg kell jelölnie 

azon szakembert, akit a jelen részszempont szerinti értékelés során figyelembe kíván vetetni 

Ajánlatkérővel. Ezen nyilatkozatban fel kell tüntetni a szakember neve mellett az értékelési 
részszempont alapján releváns adatokat (mélyépítésben_ szerzett szakmai tapasztalat / gyakorlat 
ideje hónapokban megadva - melynek körében az is elfogadott, ha az kerül megadásra, miszerint 
„több, mint xx hónap”, mely esetben a számmal pontosan megadott hónapot - a fenti példában xx- 
el jelölten - veszi figyelembe Ajánlatkérő az értékelés során). 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakember esetében az időben párhuzamosan azonos pozícióban 
teljesített gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember gyakorlati idejébe. 
 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fentiekben hivatkozott ajánlattevői nyilatkozatban 
feltüntetett gyakorlati időnek (adott esetben a fenti példával szemléltetett gyakorlati időnek), a 
szakember önéletrajzában ismertetett szakmai tapasztalati gyakorlati időnek valamint a 
felolvasólapon megadott megajánlásnak egymással összhangban kell állnia. Ajánlatkérő e 
tekintetben a Kbt. 71. § (9) bekezdése alapján jár el. 

Emellett csatolni szükséges a szakember által saját kezűleg aláírt olyan önéletrajzát, melyből 

az előírásoknak való megfelelés megállapítható, azzal, hogy annak tartalmaznia kell: 
- Projektben betöltött feladatra, pozícióra való utalást 

- a szakmai tapasztalat megszerzését jelentő Projekt nevét 
- a szakmai tapasztalat megszerzésének idejét (Projekt megvalósításban való részvétel ideje 

minimum év, hónap megadásával), 
 

A szakember jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolati példányának benyújtása is 
szükséges. E helyett Ajánlatkérő elfogadja, amennyiben a szakember önéletrajzában feltüntetésre 
kerül a jogosultság és nyilvántartási szám. Amennyiben az adott szakember a fent nevezett 
jogosultsággal nem rendelkezik, úgy a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolati 
példányának benyújtása is szükséges a szakmai gyakorlatot pedig az önéletrajzban szükséges 

feltüntetni. 
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A fenti szakmai tapasztalat körében bemutatott szakembert a nyertes ajánlattevőnek a jelen 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozói szerződés, kivitelezés során kötelessége 
felelős műszaki vezetőként a teljesítésbe bevonni. Ajánlatkérő a teljesítésbe való bevonásként azt 

fogadja el, ha a szakember felelős műszaki vezetőként kerül a szerződés teljesítése során 
alkalmazásra, és ezt az építési naplóban is igazolja. 
 
Ajánlatkérő ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet arra, hogy a bemutatott szakembernek 
legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendeletben meghatározott, 
vagy azzal egyenértékű jogosultsággal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben (MV-Ép). A 

névjegyzékbe-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a 
Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot 
tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést. 
 

Ajánlatkérő kifejezetten is felhívja a figyelmet arra, hogy a szakmai tapasztalat valódiságát jogosult 
ellenőrizni. Ajánlattevő kockázata, ha a benyújtott információk szűkössége vagy nem 
egyértelműsége, illetőleg a szakmai tapasztalatot igazoló személy elérhetetlensége vagy 
információszolgáltatásának hiánya miatt Ajánlatkérő nem tud meggyőződni a bemutatott szakmai 
tapasztalat megfelelőségéről és valós teljesítéséről. 

A bemutatott szakember részéről csatolni kell továbbá egy a szakember által aláírt rendelkezésre 

állási nyilatkozatot arról, hogy a jelen eljárásban az adott ajánlattevő általi bevonásáról és 
megjelöléséről tudomása van, és ajánlattevő nyertessége esetén a megkötésre kerülő szerződés 
teljesítésében való közreműködésének nincs akadálya, tekintettel a Kbt. 138. § (4) bekezdésében 
foglaltakra, mely szerint: 

 

„Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától 
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve 
az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor 
meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a 
bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - 

különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - 
tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor 
meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben 
változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel 
egyenértékű szakember kerül bemutatásra. ” 

Ajánlatkérő az ismertetésre kerülő szakember szakmai tapasztalatának hónapjait összeadja és ezen 

értéket veszi figyelembe az értékelés során. A Felolvasólapon Ajánlatkérő ezen összesített értéket 

kéri feltüntetni. 

Ajánlatkérő pozitívan, a feladat ellátásának szakmai színvonalát javító szempontként értékeli, 

amennyiben ajánlattevő részéről a teljesítésbe olyan szakember kerül bevonásra, aki 

rendelkezik minél több hónap mélyépítésben szerzett gyakorlattal. 

 

Ajánlatkérő ezen 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 36 hónapban 
határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb 
vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. 

Ajánlatkérő ezen értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza, 
hogy amennyiben ajánlattevő nem ismertet szakemberre vonatkozó tapasztalatot, azaz megajánlása 
0 hónap, úgy az 0 pontot eredményez. 
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A 2. értékelési részszempont esetében az értékelés relatív értékeléssel, egyenes arányosítás útján 
történik az alábbi képlet szerint. Az ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb megajánlás a 
maximális pontszámot (10 pont) kapja, a többi megajánlás a legkedvezőbbhöz képesti eltérés 
arányában kevesebb pontszámot kap (egyenes arányosítás). A pontszámok kiszámítása során 
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 

1. számú melléklete A relatív értékelés módszerei 1. Az arányosítás bb) Egyenes arányosítás 
módszere tartalmazza. 

Az értékelésmódszere képletekkel leírva: 

 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel 
programot fog használni a pontszámítás során). 

12. A kizáró okok és utalás a megkövetelt igazolási módokra 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő olyan 
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 

A megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő vonatkozásában: 
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet - a továbbiakban akként is, mint Rendelet - 17. §-a alapján 

és a Kbt. vonatkozó, fentiekben nevezett rendelkezéseivel is összhangban 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. 
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 
ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban 
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban 
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok 

és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
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közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
- Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz 

csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs 
folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési 
nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

13. §]. 
 

Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: - 
Ajánlattevőnek a Kbt. 67 § (4) bekezdésében foglaltaknak is megfelelően az alvállalkozó és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nyilatkozatot kell 

benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők - azaz alvállalkozó és adott esetben az 
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet - vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban 
előírt - Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti - kizáró okok. [321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés]. 

Az öntisztázás a Kbt. 64. § - ban foglaltaknak megfelelően lehetséges. 

A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § 

(1)-(2) bekezdés] vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 14. §-ában foglaltakra. 

Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban akként is, mint Rendelet) 

részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus 

nyilvántartásokból is. 

13. Az alkalmassági követelmények és utalás a megkövetelt igazolási módokra 

13.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel, a Kbt. 115. § (2) 

bekezdése rendelkezéseire hivatkozással [„...Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles 
alkalmassági követelményt előírni. ...”] nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
követelményt. 

13.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel, a Kbt. 115. § (2) 
bekezdése rendelkezéseire hivatkozással [„ . A z  ajánlatkérő az eljárásban nem köteles 
alkalmassági követelményt előírni. ...”] nem határoz meg műszaki, illetve szakmai alkalmassági 
követelményt. 

14. Az ajánlattételi határidő 2018. április 05 16:00 óra 

Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi (15. pontban nevezett) címen rendelkezésre kell állnia, 

a kézbesítésből származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége. 

15. Az ajánlatok benyújtásának címe, módja 

Az ajánlatok benyújtásának címe: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26 szám alatti VERTIKÁL 

Cégcsoport irodaház 

Az ajánlatok benyújtásának módja: 
a) Formai előírások: Az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell - a jelen felhívásban 

és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek 

megfelelően - elkészítenie és benyújtania: 
- az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír, és az eredetivel mindenben megegyező 
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1 db elektronikus (CD/DVD) példányban kell beadni. Az elektronikus másolati példányt az 
ajánlattal együttesen, azzal közös csomagolásban szükséges benyújtani. 

- az ajánlattevőnek a költségvetést szerkeszthető (Excel) formátumban is be kell nyújtania, 
az ajánlatához csatolt adathordozón (CD, DVD)!; 

- amennyiben a papír alapú és az elektronikus példány között eltérés van, ajánlatkérő a papír 
alapú példányt tekinti irányadónak. Az elektronikus és papír alapú ajánlati példány 

egyezőségéről Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges; 
- amennyiben az ajánlattevő az előírtnál több példányt nyújt be, és az ajánlatok közül az 

eredeti példány nincs megjelölve, ajánlatkérő egy tetszőleges példányt kiválaszt, és azt 
tekinti eredetinek. Ajánlatkérő az elbírálás során az eredetiként megjelölt vagy az előzőek 
szerint kiválasztott ajánlati példányt tekinti irányadónak. 

- az ajánlat papír alapú 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 oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget, vagy számokat, vagy képe(ke)t tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 

ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) 
is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és 
az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. 

- az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

- az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 

gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

- az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által 
elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az 
ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni; 

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

végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni; 

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra. 
- a zárt csomagon az alábbiak szerinti megjelölést kell feltüntetni 

„Ajánlat - „ Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése”, 

„Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” 

b) Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-csütörtökig 09.00-15.00 óra között, 
pénteken 09.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi 

határidő lejártáig lehet leadni. 

c) Az ajánlatokat írásban és zártan, a megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani 
az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát 

megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből 
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

16. Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is 
benvúitható-e az ajánlat 

Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Az ajánlatot magyar 

nyelven kell beadni, az ajánlattétel során mindennemű levelezés, kapcsolattartás magyar nyelven 

történik. 

Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az 

ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű felelős fordításokat annak szem előtt tartásával, 
hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő a nem 
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magyar nyelven benyújtott iratok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja. Felelős fordítás 
alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult 
személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. 

Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat 

is. 

17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak 

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2018. április 05 16:00 óra 

Az ajánlatok felbontásának helyszíne: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26. 

Ajánlatkérő a bontást az ajánlattételi határidő lejártakor kezdi meg. Ajánlatkérő az ajánlatok bontása 
vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdései szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a 
Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen. 

18. Az az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

60 nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva 

Ajánlatkérő fenntartja, hogy éljen a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglalt lehetőséggel. 

Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) 
bekezdésére, miszerint a nyertes ajánlattevő - és a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben a 
második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - ajánlati kötöttsége az ajánlat elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésnek az ajánlattevő részére történt megküldése napjától számított hatvan nappal 
meghosszabbodik. 

19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 
vonatkozó információ 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. 

Nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetésére valamint jótállásra köteles az 

alábbiak és a szerződéstervezetben részletezettek szerint: 

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, 

amiért felelős (Ptk. 6:186.§) az eljárás eredményeként megkötött szerződésben meghatározott 
teljesítési határidőt (bármely olyan feladatnál, melyre az eljárás eredményeként megkötött 
szerződés, műszaki leírás, az ajánlatkérő határidőt szab) elmulasztja. Fentiek esetén nyertes 
ajánlattevőt naponta (minden megkezdett naptári napra) a nettó vállalási árának - egyösszegű nettó 
ajánlati ár 0,5 % mértékű késedelmi kötbér terheli. Amennyiben a késedelem időtartama eléri a 30 
napot, úgy Megrendelő (Ajánlatkérőként szerződő fél) jogosult a szerződéstől elállni vagy a 

szerződést felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 
 

Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben 

olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul. A 

meghiúsulási kötbér mértéke az egyösszegű nettó vállalási (ajánlati) ár 15%-a. 

Nyertes ajánlattevőt továbbá jótállási kötelem terheli. 

Jótállási kötelezettség: A jótállás időtartama 24 hónap a műszaki átadás-átvételétől számítva. 

A vonatkozó egyéb részletszabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. 
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20. A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak:  
 nem 

21. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre 

(programra) vonatkozó adatok: 

A közbeszerzés nem Európai Unióból származó forrásból támogatott. 

22. Egyéb információk 

22.1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek 
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, 
amelyeknek Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, egymással közösen nem 
tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek Ajánlatkérő az eljárást megindító 
felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, 
amelynek Ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 

22.2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az 

ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 

22.3. Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése rendelkezései alapján a Kbt. 81. § (4) bekezdése 
rendelkezéseire való hivatkozással akként rendelkezik és tájékoztatja Ajánlattevőket arról, 
hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az 

ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek megfelelően Ajánlatkérő ez esetben csak a 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a 
második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség 
aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti eljárást. Ha 
az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, 
az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati 

cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. 

22.4. Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése rendelkezései alapján a Kbt. 81. § (5) bekezdése 
rendelkezéseire való hivatkozással akként rendelkezik és tájékoztatja Ajánlattevőket arról, 
hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek megfelelően 

Ajánlatkérő ez esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és 
az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A 
Kbt. 69. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor 
is biztosítani kell, hogy az összegezésben megnevezett nyertes - és ha az összegezésben 
meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő ajánlatának 
érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő 
nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja. 

22.5. A hiánypótlást Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem él a Kbt. 71. § 

(6) bekezdése szerinti korlátozás lehetőségével. 

22.6. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. 
 

22.7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) 

bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlat eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti 

nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

22.8. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban 

történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat. 

Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben nem kerül sor alvállalkozó igénybe vételére, úgy 
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nemleges nyilatkozat csatolandó, illetve amennyiben az alvállalkozó személye még nem 
ismert, úgy az erre való nyilatkozat kerüljön feltüntetésre az ajánlatban. 

22.9. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: 
Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását kizárja mind ajánlattevő, 
mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1) 
- (8) bekezdéseire. 

22.10. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdésével összhangban, a kiegészítő tájékoztatás esetében 
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot 
(tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő 
lejártát megelőző negyedik munkanapon megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem 
vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatás kérés keretében 
nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és 

ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy 
téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem 
áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az 
ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

22.11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást 
nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró 

képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Az aláírási címpéldány vagy az 
aláírás minta a 2006. évi V. törvény 9. §-ának megfelelően kell, hogy benyújtásra kerüljön. 
Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt 
nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az 
adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum 
egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság 

igazolására (így például: személyi igazolvány). Külföldi illetőségű gazdasági szereplő 
esetében a fentieknek megfeleltethető dokumentum csatolása szükséges az ajánlattételi 
képesség igazolására. 

Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával 
kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak 
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírási mintáját is. 

22.12. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási 
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt 
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt 
felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 5.000.000,- Ft/káresemény és 
15.000.000,- Ft/év mértékű építőipari, szerelési, vagyoni kárértékre vonatkozó 
felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában 

nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az 
esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése 
alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés 
időpontjában a fenti tartalmú szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni fog. 

22.13. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű 

másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol az ajánlattételi felhívás ettől eltérően 

rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a 

66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

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

22.15. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi, 

órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 
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22.16. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések 
vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 
rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 

22.17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 

igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. A szerződésre a 

magyar jog az irányadó. 

22.18. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. 
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az 
ajánlattevő saját központi bankja által érvényes árfolyamon számított euró ellenérték 
kerül átszámításra. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott 
árfolyamot. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek 
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé 
kell csatolni. 

22.19. Üzleti titok: Ajánlatkérő az üzleti titok körében felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ában 

foglaltakra. 

22.20. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 

igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 

22.21. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, 
valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot 
tette. 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 szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 

22.22. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében 
foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől 
az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon 

követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A Kbt. 73.§ (4) 
bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel 
meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket 
a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. 
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 
 

22.23. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.  

 

22.24. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 
jelen eljárásban nem kerül sor a helyszín megtekintése során kiegészítő tájékoztatás 
nyújtására sem. Minderre is figyelemmel a helyszíni bejárás során a megjelent gazdasági 
szereplők részéről felmerülő kérdéseket, észrevételeket külön írásos formában, az 

ajánlattételi felhívás és dokumentáció valamint a Kbt. előírásai szerint, kiegészítő 
tájékoztatás kertében kell benyújtaniuk a gazdasági szereplőknek. 

22.25. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányt 
egyértelműen megjelöl, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet előírásaival, különösen annak 46. §-ának rendelkezéseivel is 
összhangban jár el az eljárás és a teljesítés során, egyenértékű terméket elfogad. A 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányra, típusra történő 
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hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történnek. A 
műszaki leírásban, illetve egyebekben is a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés 
tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett 
a „vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell! A hivatkozott szabvány, 

műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezést szintén minden esetben érteni kell. 

22.26. Az ajánlatnak a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § szerinti szakmai ajánlatot 

kell tartalmaznia, amelyet ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont 
és az elvégzendő építési tevékenység minőségének értékelésére alkalmas 
részszempontok szerint vizsgál. A szakmai ajánlatban - az értékelési részszempontokra 
tett megajánlásokkal összhangban - 

- árazott költségvetést kell csatolni, melynek mintáját a közbeszerzési dokumentáció 

tartalmazza. 

- ismertetni szükséges a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai 

tapasztalatát, és e körben csatolni szükséges az ajánlattételi felhívás 11. pontjában 

ismertetett dokumentumokat, 

A szakmai ajánlatnak az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat egyértelműen alá 
kell támasztania. Ajánlatkérő az értékelési szempont körében megtett vállalásokat értékeli, 
a szakmai ajánlat az ajánlat bírálata tekintetében kerül figyelembe vételre, a Kbt. 
rendelkezéseivel összhangban álló módon értelmezve kerül vizsgálatra. 

22.27. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) 

pontját. 

23. A jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. március 19. 
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II. ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

1. A jelen Útmutató nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, az az 

ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. 

Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt 
kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) 
becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. 

2. Ha jelen dokumentáció ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írja elő, ez esetben a 
közbeszerzési dokumentumok körében kiadott vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint 
felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás - és 
nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. Az 

ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt 
igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő 
ajánlattétel érdekében - az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa 
meghatározott szervezettől. 

Kérjük, hogy kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket - a könnyebb feldolgozhatóság érdekében - 
szerkeszthető, pl. „*.docx” formátumban is megküldeni szíveskedjenek a megjelölt e-mail címre. 
 

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése tekintetében, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű 

időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás 
megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 
negyedik munkanapon megérkeznek ajánlatkérőhöz. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kbt. 56. §-a alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. 

egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan hivatalos értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a 
közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban az 
Igazságügyi Minisztérium, a Miniszterelnökség, valamint a Közbeszerzési Hatóság adhat hivatalos 
állásfoglalást. 

Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon 

szerezhet: 
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 

cím: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

kapcsolattartó: dr. Bokor Csilla 

Fax: +36-22/576-071 

E-mail: info@vertikalrt.hu 

A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. 

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről, olvashatóságáról a +36-22/576-

071, -es faxszámra vagy az info@vertikalrt. hu e-mail címre küldjenek visszajelzést! 

 
A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet 
adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a 
gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben 
az arra jogosulthoz kerüljön. 

mailto:%20info@vertikalrt.hu
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4. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

4.1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs 
azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan 
gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi 
felhívást. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a 

közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

4.2. Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy 
létrehozását ajánlatkérő kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. 

4.3. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

4.4. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

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

lejárta után változás nem következhet be. 

4.6. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, 

akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. 

4.7. A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 
- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 

kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 
- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 
- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a 

vezető között; 
- a számlázás rendjét. 

5. ELŐZETES VITARENDEZÉS 

5.1. A Kbt. 114. § (13) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően figyelembe vett Kbt. 80. § (1) bekezdése 
szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani: 

VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 

cím: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

kapcsolattartó: dr. Bokor Csilla 

Fax: +36-22/576-071 

E-mail: info@vertikalrt.hu 

 

6. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK 

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan területileg illetékes 

kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége és munkaügyi felügyelősége nyújt tájékoztatást. 

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 

Postai cím: 1539 Budapest, Pf.: 675. 
Telefon:+36 1 224 9100 Fax: +36 1 224 9163 
Elektronikus levélcím orszagos[kukac]zoldhatosag.hu 
Honlap: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu: http://www.oktvf.gov.hu/ 
Panaszbejelentés, káresemény esetén éjjel-nappal hívható ügyeleti telefonszám+36 30 465 0224 
 

mailto:%20info@vertikalrt.hu
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
http://www.oktvf.gov.hu/
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Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály http://ktfo.csmkh.hu/ 

Tatabányai Járási Hivatal AKF Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

Mb Osztályvezető: Hanyuné Krausz Szilvia 

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. 

Telefon: (34) 795-888; (34) 517-194 

E-mail: kornyezetvedelem@komarom.gov.hu 

Készenléti telefon (éjjel-nappal hívható): (06 70) 436-3331 

 

Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u 2. 

E-mail: nepeu.tatabanya@komarom.gov.hu 

Telefon: (34) 795-869 

Fax: (34) 795-927 

 

Tatabányai Járási Hivatal FCSTF Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

Osztályvezető: Drexler Csaba 

Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u.2. 

Telefon: (34) 512-470 

Fax: (34) 512-477 

E-mail: foglalkoztatas.mu@komarom.gov.hu, foglalkoztatas.mv@komarom.gov.hu 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Székhelye: Győr, Munkácsy Mihály u. 4. 

Postacím: H-9002 Győr, Pf.: 129 

E-mail cím: gyor.titkarsag@katved.gov.hu 

 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

9021 Győr, Árpád út 28-32. 

Telefonszám: +36-96/500-000 

E-mail: titkarsag@eduvizig.hu 

Ügyeleti telefonszámok: 

Munkaidőben (7:00-15:00): +36-96/500-000 

Munkaidőn kívül, hétvégén: +36-30/959-4388 

 

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ADÓ- ÉS 

VÁMIGAZGATÓSÁGA 

Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi út 42. 

Levelezési cím: 2801 Tatabánya, Pf.: 154. 

Telefonszám: +36 (34) 519-800 

Fax: +36 (34) 519-940 

email: komaromavig@nav.gov.hu 

 
7. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK 

JEGYZÉKE 

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat az eljárásra irányadó hatályos 

közbeszerzési törvény szabályai szerint tegyék meg. Ajánlatuk benyújtásánál vegyék figyelembe a 
kiírás feltételeit és vonatkozó jogszabályokat. Az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító 
ajánlattételi felhívásban, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Ajánlattevők 
erre tekintettel, ezt betartva nyújtsák be ajánlatukat. Az ajánlattételi megkönnyítése érdekében 

http://ktfo.csmkh.hu/
mailto:gyor.titkarsag@katved.gov.hu
mailto:komaromavig@nav.gov.hu
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ajánlatkérő ajánlott nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, melyeket fel lehet 
használni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 
figyelmét, hogy az iratmintákat Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel bocsátja rendelkezésre, mely 
iratminták alkalmazása nem kötelező. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy az 
iratmintákért, valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz Ajánlattevők 
az iratmintákat saját felelősségükre alkalmazhatják. 

Fedőlap 

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) 

Felolvasólap  

Közös ajánlattevőket rögzítő adatlap (Opcionális) 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feltételeire, a 

szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Eredeti, 

arra feljogosított személy(ek) által aláírt nyilatkozat nyújtható be) 

I. FEJEZET: AJÁNLATTEVŐVEL KAPCSOLATOS IRATOK 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a kis- és 

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

középvállalkozásnak minősül-e 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is csatolandó!)  

Az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 

aláírás-mintája, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot 

(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű 

magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírási minta) 

Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, 

amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni 

vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának 

csatolását is, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így például: személyi 

igazolvány). Külföldi illetőségű gazdasági szereplő esetében a fentieknek megfeleltethető 

dokumentum csatolása szükséges az ajánlattételi képesség igazolására. 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 

személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás (Opcionális) 

Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása 

(Opcionális - Amennyiben közös az ajánlattétel) 

II. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, 

IGAZOLÁSOK 

Nyilatkozat(ok) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok tekintetében 

Nyilatkozatok a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében  

A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti 

nyilatkozat  

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni 

a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban 

változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. 

III. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB 

NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

Nyilatkozat a felelősségbiztosításról  

Az ajánlatban csatolt nem magyar nyelvű okiratok igazolások, nyilatkozatok stb. magyar nyelvű 

fordításai, ennek körében nyilatkozat felelős fordításról (Opcionális) 

Nyilatkozat árfolyamról (Opcionális) 

Ajánlattevő nyilatkozata a mellékelt CD vagy DVD tartalmára vonatkozólag (elektronikus és papír 

alapú ajánlati példány egyezőségéről) 

Nyilatkozat üzleti titokról (Opcionális) 

IV. FEJEZET SZAKMAI AJÁNLAT 

árazott költségvetés 

ismertetni szükséges a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 

Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése 

 

26 

 

tapasztalatát, és e körben csatolni szükséges az ajánlattételi felhívás 11. pontjában a 2. értékelési 

részszempont körében előírt dokumentumokat 

V. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban foglaltakra! 

VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 

DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 

+ az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült CD-re vagy 

DVD-re írt 1 db elektronikus példányát 

Az ajánlattevőnek a költségvetést szerkeszthető (Excel) formátumban is be kell nyújtania, az 

ajánlatához csatolt adathordozón (CD, DVD) 

Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és 

dokumentációban meghatározott dokumentumot. 

Kérjük, ne csatoljanak olyan dokumentumokat, melyet a jogszabályok, vagy az ajánlatkérő 
kifejezetten nem írt elő (pl.: prospektus, ismertető, aláírt szerződéstervezet, stb.). Amennyiben 
ajánlattevő ilyen dokumentumokat is be kíván nyújtani, úgy ezeket - ha benyújtását feltétlenül 

szükségesnek tartja - az ajánlattól elkülönítve tegye a borítékba, vagy csomagba az ajánlat mellé. 
Ajánlatkérő az ilyen módon elkülönített dokumentumot az ajánlat elbírálása és értékelése során nem 
veszi figyelembe. 
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III. SZERZŐDÉSTERVEZET 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(TERVEZET) 

Amely létrejött egyrészről  ...................................  (székhely:  .................................... ; cégjegyzékszám: 

Cg .................................... ; adószáma:  .................................... ; képviseli:  ................................... ; NÜJ: 
 ...... , pénzforgalmi számlaszám:  ......................... ;  ....................... ) mint megrendelő (továbbiakban 
Megrendelő) 
másrészről  .................................................  (székhely:  .......................................................................... ; 
cégjegyzékszám: Cg................................... ; adószám:  ......................................................... , képviseli: 
 ................................................... ; pénzforgalmi számlaszám:  ............................ ; vállalkozó 

kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma:  ............................... ;  ..................................... ), 
mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között az alább megjelölt helyen és időben a következő 
tartalommal. 

Előzmények 

Megrendelő a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend 
szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. §) folytatott le a nyílt eljárás 
szabályainak alkalmazásával „Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

elnevezéssel. 

Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a felhívásban meghatározott teljes 

mennyiségre vonatkozik. 

Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az alábbi 

szerződést köti. 

1. A szerződés tárgya 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás 
iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) foglalt tartalommal az ott megjelölt 
építési beruházásnak minősülő kivitelezési feladatok ellátását (szilárdhulladék-lerakó tér 

bővítése) eredményfelelősséggel (teljesítés helye: 0204/22, 0240/25 helyrajzi számon). 

2. Vállalkozó feladata a közbeszerzési műszaki leírás és dokumentáció, a költségvetés, a hatályos 
jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően a munkálatok teljes körű 
megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény a célnak 
megfelelő rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak 
szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 

3. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezéshez 
szükséges terveket és engedélyeket valamint a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, 
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki 
szabványoknak, mindenkori engedélyeknek valamint a technika mai állásának megfelelően, 

határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni illetve valamennyi egyéb szerződéses 
kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény 
szerződésszerű kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, 
hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

4. Vállalkozó a munkát hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a 

munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány - és 

hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 

Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése 

 

28 

 

szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatokként Megrendelő a 
jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány - és hibamentességet 
érti. 

5. Vállalkozó kijelenti, hogy kész és képes Megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, 
gondos és magas színvonalú teljesítésre. Vállalkozó köteles minden olyan tevékenységet ellátni, 
feladatvégzést kifejteni, amely a feladat teljesítéséhez és a megrendelői cél teljesítéséhez szükséges. 

Ezért Vállalkozó - külön díjigény nélkül - köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges 
valamennyi - jelen szerződésben nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan 
teljesítéshez kapcsolódó - tevékenység ellátására. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben 
levő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül hat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, 
teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: 

műbizonylat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles 

bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során átadni. 

7. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr 

által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése 

súlyos szerződésszegésnek minősül. 

8. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik. 

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése 

1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult. 

2. A vállalkozói díj mértéke  .............................................  Ft+ÁFA, azaz  ........................................  

forint+ÁFA. 

3. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak. 

Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy nem kell alkalmazni az Áfa tv. 142.§-ban rögzített, ún. 

fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket. 

4. Megrendelő a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének 

pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

5. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, 
költségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó 
ez alapján további fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, 
kivéve a késedelmi kamatot. 

Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján a Vállalkozó 
költségvetése alapján került meghatározása. A nettó vállalkozói díj, mint egyösszegű átalányár a 

szerződés minden vállalkozói feltételének teljesítése mellett a közbeszerzési eljárás során kiadott 
dokumentumokban megjelenített műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű 
megvalósítására vonatkozik, függetlenül a költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok 
esetleges hibáitól, hiányaitól. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő, illetve eljáró képviselője 
által rendelkezésére bocsátott információk alapján a vállalkozói díj kialakításához szükséges 
lényeges információk rendelkezésére álltak, a Szerződés elválaszthatatlan részét képező 

dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során rendelkezésére bocsátott 
egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt 
tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, 
szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a 
Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, 
valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, minőségi követelményeknek megfelelő 

megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges munkákat kalkulálni tudta. A vállalkozói 
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díj ekként magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan a közvetlen költségeket, 
munkadíjat, az összes anyag-, berendezés- és szállítási költséget, a bér- és a járulékos 
bérköltségeket, a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, illetve a vízszintes és 
függőleges anyagmozgatás költségeit; az elvégzett munkák megóvási költségeit; az építési 
munkákhoz kapcsolódó - Vállalkozót terhelő - helyreállítási munkák költségeit; a 
munkaszervezési költségeket (organizációs költségeket, stb.); a munkaterületre történő felvonulás 

és az onnan történő levonulás költségeit; szükséges tervezési feladatokat, az országos ágazati és 
egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, stb. előírt mintavételi vizsgálati és mérési, valamint 
minősítési költségeket, az ajánlatadás és az átadás közötti árváltozásból és inflációs hatásból 
eredő költségeket; a garanciális és szavatossági körben végzendő munkák fedezetét; továbbá 
valamennyi egyéb költséget is, amely a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges. A 
vállalkozói díj tartalmazza továbbá mindazon költséget és díjat, ami a szerződés szerinti feladatok 

hibamentes, hiánytalan, szabályos teljesítéséhez szükséges, ezért Vállalkozó Megrendelővel, 
illetve Lebonyolítóval szemben további költségigénnyel nem élhet. 

6. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés megkötését követően 
az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre 

kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az 
ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb 
minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles 
valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó 
anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. 
Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. 

Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a 
szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. 

7. Felek rögzítik, hogy a fenti vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, Felek a tartalékkeret 
jogintézményét nem alkalmazzák. 

8. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó 
- mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy - jelen 
szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az 
elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói 

díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési 
tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunka- fizetési igényéről jelen szerződéssel feltétel 
nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245.§ (1) bek. második mondatában 
foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, 
adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes 
mértékben fedezetet nyújt. Pótmunka esetén a felek a vonatkozó jogszabályi előírások szerint, 

különösen a Kbt. rendelkezéseivel is mindenben összhangban járnak el. 

9. Szerződő felek kifejezetten is nyilatkoznak, hogy a Ptk 6:244. § szerinti többletmunka és 
pótmunka fogalmával tisztában vannak. 

10. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a megvalósítás pénzügyi fedezetét önerőből 
biztosítja. 

11. A szerződést megelőző ajánlattétel, továbbá a szerződés, a számlázás, és a kifizetések pénzneme: 

HUF. 

 

12. Megrendelő a Kbt. 135.§ (7)-(8) bek. alapján a nettó vállalkozói díj legfeljebb 20%-nak megfelelő 
előleget biztosít. A Megrendelő az előleg folyósításával kapcsolatosan előleg-visszafizetési 

biztosíték szolgáltatási kötelezettséget nem írt elő. Az előleg igénylése nem kötelező. Az előleget 
(előlegbekérő dokumentumon keresztül) Vállalkozó közvetlenül a Megrendelőtől igényelheti. 

13. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési 
munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Megrendelő nem él az előleg 
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részletekben való kifizetésével. A fenti határidő teljesítése érdekében felek megállapodnak abban, 
hogy az előlegbekérőt legkésőbb a munkaterület átadását követő 8 naptári napon belül kell a 
Megrendelőnek átadni. 

14. Az előleggel legkésőbb a végszámlában kell teljes körűen elszámolni. Felek rögzítik, hogy 
amennyiben a jelen szerződés az előleg elszámolása előtt megszűnne, a szerződés megszűnésének 
(alapuljon az bármely jogcímen) napját követő 8 naptári napon belül köteles a Vállalkozó a felvett 

előleget - amennyiben a szerződés megszűnése olyan okra vezethető vissza, melyért Vállalkozó 
felelős, úgy késedelmi kamat terhe mellett - a Megrendelőnek átutalással hiánytalanul 
visszafizetni, kivéve, ha a fizetési határidőig megkötött, a jelen szerződésnek és a Kbt-nek 
megfelelő megállapodással kiállítható számlában elszámolja. Jelen rendelkezések az 5.20. ponttal 
összhangban értelmezendőek. 

15. Megrendelő a részszámlázásra lehetőséget biztosít. Megrendelő 4 db részszámla (ide nem értve 

az előleg számlát, azonban ide értve a végszámlát) benyújtásának a lehetőségét biztosítja, az 

alábbiak figyelembe vételével: 

- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a 25 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén 

- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: az 50 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén 

- 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a 75 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén 

- végszámla benyújtása: 100 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén. A végszámla 
benyújtásának feltétele tehát a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és 
átadási dokumentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a munkaterület 
rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a 
teljesítésigazolásban való elismerése. 

Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás 

kiállítását követően kerülhet sor, a műszaki előrehaladás mértékének megfelelően. A 

teljesítésigazolás a számla kötelező melléklete. 

16. A vállalkozói díj az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) kerül 

teljesítésre 30 napos fizetési határidővel a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7) bekezdései szerint, a Ptk. 

6:130.§ (1)-(3) bekezdés rendelkezéseinek is a figyelembe vételével a 322/2015 (X. 30.) Korm. 

rendelet 30. §, 31. § illetve 32/A. § és 32/B. §-a rendelkezéseinek is megfelelően 

17. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ 

szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön 

jogszabályban meghatározott költségátalányt fizet. 

18. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződésnek 

mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet. 

19. A teljesítésigazolás - mely a számla (számlák) kötelező melléklete – aláírására jogosult. 

3. Szerződési biztosítékok 

1. Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 

6:186.§) az eljárás eredményeként megkötött szerződésben meghatározott teljesítési határidőt 
(bármely olyan feladatnál, melyre az eljárás eredményeként megkötött szerződés, műszaki leírás 
határidőt szab) elmulasztja. Fentiek esetén Vállalkozót naponta (minden megkezdett naptári napra) 
a nettó vállalási árának - egyösszegű nettó ajánlati ár - 0,5 % mértékű késedelmi kötbér terheli. 

A késedelmi kötbér felszámításának első napja a teljesítési határidőt követő első naptári nap, az 
utolsó napja pedig a késedelmes teljesítés utolsó napja. Amennyiben a késedelem időtartama eléri 

a 30 napot, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondani és 
meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 
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2. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) 
a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 15 % -a. 

3. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a 
Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a 

fenti irat kézhezvételét követő 5 napon belül érdemi indokolással és azt alátámasztó 
bizonyítékokkal kimentést Megrendelő részére nem terjeszt elő, akkor a kötbér elismertnek 
tekintendő. A Kbt-ben foglalt beszámítási feltételek [135.§ (6) bek.] teljesülésekor a kötbér a 
vállalkozói számlába beszámítható. 

4. Megrendelő érvényesítheti a kötbéren felüli kárát is. 

5. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett 
munka vonatkozásában 24 hónap általános jótállást vállal. Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 24 hónapon 
keresztül jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az 

alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat 
saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza. 

6. Vállalkozó köteles a jótállási, valamint a szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő által 
jelzett hibák, hiányosságok kijavítására, elhárítására a szükséges intézkedéseket megtenni. A 

jótállásból, szavatosságból eredő helytállási kötelezettséget eredményező okra visszavezethető, 
életveszélyt, üzemeltetést akadályozó, anyagi kárt okozó hibák kijavítását Vállalkozó köteles 
azonnal megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerű használatot, üzemeltetést akadályozó hibák 
kijavítását Vállalkozó az értesítés kézhezvételétől számított 72 órán belül köteles megkezdeni. 
Vállalkozó mindkét esetben köteles a helyreállítást, kijavítást vagy kicserélést a jogszabályokban 
előírt, egyébként pedig az elvárható, ésszerű határidőn belül befejezni annak a figyelembe vételével, 

hogy a hiba kijavításának határideje lehetőleg a bejelentést követő 8 nap kivéve amennyiben az 
technológiailag nem tartható. 

7. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági jogokat és azok 
érvényesíthetőségét. 

8. A Vállalkozó jótállási kötelezettségei nem érintik a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések tartalmából adódó kötelezettségeit. 

9. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan a neki felróható 
károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik személyekre háramlik. 
Harmadik személyekre háramló kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést 
követő 3 munkanapon belül a Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, 

illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a 
Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni. 

10. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó 
Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelő 

pernyertessége érdekében. Pervesztesség esetén az előző pont rendelkezései megfelelően 
alkalmazandóak. 
 

11. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, 
amely a kivitelezéssel felmerülő, továbbá harmadik személynek okozott személyi sérülések és 
dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. 

12. A károk elhárítására Vállalkozónak rendelkeznie kell a konkrét projektre vonatkozóan megkötött, 
vagy a konkrét projektre vonatkozóan kiterjesztett a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § szerinti, 
a műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, legalább 5.000.000,- Ft/káresemény 
és 15.000.000,- Ft/év értékű építőipari, szerelési, vagyoni kárértékre vonatkozó 

felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a Vállalkozó, valamint a Kbt. 
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szerinti alvállalkozók által okozott kárért való felelősségre is. 

4. Teljesítési határidő 

1. Vállalkozó általi teljesítés határideje - a lenti 4.2. pontban foglaltak szerint értelmezve - a szerződés 

hatályba lépésétől számított 6 hónap. Felek rögzítik, hogy a fenti időtartam ún. szigorú (fix) 
időtartam, melynek Vállalkozó általi indokolatlan túllépése a Megrendelő érdekmúlását, minden 
további intézkedés és ok nélkül, önmagában megalapozza. Előteljesítés megengedett. 

2. A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás időtartama nem számít bele, 

Vállalkozó a fenti 4.1 pontban nevezett 6 hónapos teljesítési határidőn belül a munkát készre 
jelenteni köteles és olyan műszaki készültségi fokot elérni, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás 
megindítható és lefolytatható lehessen. Vállalkozó a fentiek szerint köteles a munkavégzést 
szervezni. 

3. Felek mentesülnek a jelen szerződésben meghatározott jogkövetkezmények viselése alól, 
amennyiben a szerződésszegést Vis Maior idézte elő. „Vis Maiornak” minősül minden olyan 
rendkívüli esemény, amelyet Felek saját érdekkörükben nem láthattak előre, nem háríthattak el, és 
amely nem vezethető vissza az adott fél saját hibájára vagy felróható magatartására. Az ilyen 
események lehetnek a következők, de nem korlátozódnak a következő eseményekre: sztrájk, 
robbanás, járvány, természeti csapás, stb. 

Minden ilyen, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a 
befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több 
munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna 
a határidő betartása. Amennyiben a Vis Maior jelentősen késleltetné a jelen szerződés teljesítését, 

Feleknek - figyelemmel a Kbt. idevonatkozó rendelkezéseire - egyeztetniük és dokumentálniuk kell 
a jelen szerződésben szükséges és a jogszabályoknak megfelelő módosításokat. 

Feleknek a lehető legrövidebb időn belül értesíteniük kell egymást a Vis Maior eseményéről, 

megadva a Vis Maior pontos okát, valamint a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos várható 

hatását. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztó fél úgy felel, mintha a Vis Maior 

nem is következett volna be. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak - figyelembe véve az 
évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is - 
elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére. 

4. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő 
gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem. 

5. A munkaterület átadása, munkavégzés 

1. Vállalkozót a fenti ingatanból kizárólag a tényleges munkavégzéshez szükséges terület nem 

kizárólagos birtoklási joga illeti meg. Megrendelő a szerződés mindkét fél általi aláírását követően 

haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül adja a Vállalkozó birtokába. 

2. Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. szerint köteles az építési naplóval 
kapcsolatos kötelezettségeit ellátni. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet szerint köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve 
folyamatosan elektronikus építési naplót vezetni és azt a kivitelezés helyszínén is hozzáférhetővé 
tenni, valamennyi a jogszabályok által hozzáférésre jogosult számára. A Vállalkozó 
alvállalkozóinak e-alnapló vezetési kötelezettségeiért a Megrendelő irányába a Vállalkozó felel, 
függetlenül attól, hogy az e-alnapló vezetési kötelezettséget a Vállalkozó átvállalta-e. Az 
elektronikus építési naplót a jogszabályokban meghatározott formai és tartalmi kellékek szerint kell 

vezetni. Az építési naplóban vezetett bejegyzéseket a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr 
ellenőrizhetik, azzal, hogy ellenőrzésük a munkavégzést nem akadályozhatja. Az elektronikus 
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építési napló készenlétbe helyezéséről Megrendelő határidőben gondoskodik. 

3. Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület 
megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető. 

4. Vállalkozó a munkaterület átvételét nem tagadhatja meg olyan kisebb hiányosságok miatt, amely a 
kivitelezés határidőben történő, jogszabályokban és egyéb műszaki előírásokban előírtaknak 
megfelelő megkezdését számottevően nem akadályozza. Felek a hiányosságokat, azok 

kiküszöbölésének határidejével a munkaterület átadás-átvételéről felvett jegyzőkönyvben rögzítik. 
A kivitelezési munkák megkezdését megelőzően Vállalkozó a Megrendelő jelenlétében köteles 
helyszíni állapotrögzítést végezni, arról jegyzőkönyvet felvenni. 

5. A munkaterület átvételét követően a felvonulási terület és a teljesítéshez szükséges valamennyi 

melléklétesítmény és berendezés biztosítása a Vállalkozó feladata. A munkaterület átadását 

követően az építkezés teljes időtartama alatt a munkaterületen, valamint a kivitelezéshez 

kapcsolódó tevékenységei során a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi 

szabályok és tűzvédelmi rendszabályok, előírások betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni, 

köteles az ehhez szükséges feltételeket megteremteni, és a szükséges biztosítási szerződéseket 

megkötni. Vállalkozó köteles a kivitelezés tűzvédelmi feladatainak ellátására. Vállalkozó felel a 

Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi 

épségében, ill. egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért. 

6. A tevékenysége szakszerű, biztonságos és körültekintő ellátásáért kizárólag Vállalkozó felelős. A 
tevékenysége ellátása során és azzal összefüggésben, a munkaterületen bekövetkező (ideértve a 
Vállalkozó alkalmazottját, alvállalkozóját, megbízottját vagy egyéb közreműködőjét ért balesetet 
is) személyi sérülésért vagy anyagi kárért Megrendelő nem felelős, bármely harmadik személy vagy 
hatóság által támasztott ilyen jellegű igény esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőt első 
felszólításra, haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni. 

7. Megrendelő kifejezetten is felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy egyéb projekt megvalósításai okán 
előállhat, hogy a területen dolgozó más Vállalkozókkal történő együttműködésre tud sor kerülni. 
Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a munkaterületen megvalósítandó más feladatok 
elvégzése válik szükségessé, úgy a munkaterületre a Megrendelő által megbízott további 
vállalkozót is bebocsátja, vele és Megrendelővel a munkák összehangolása érdekében 
együttműködik. 

8. A Megrendelő térítésmentesen biztosítja az alábbi szolgáltatásokat: Vállalkozó teljesítéssel 

összefüggésben felmerülő energiaigényét, vízigényét. 

9. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni. Felel 

mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem megfelelő 

teljesítéséből adódott. 

10. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó munkát munkanaponként 00.00 órától 24.00 óráig végezhet. 

Nem munkanapnak minősülő napokon munka csak a Megrendelőnek előzetesen bejelentve 

történhet. 

11. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa a közútra felhordott 
szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani. Vállalkozó köteles az utakban és 
tartozékaiban, közműlétesítményekben okozott károkat és meghibásodásokat helyreállítani, 
kijavítani, vagy a jogosultnak megtéríteni. 

12. Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan - az építési folyamat jellegének megfelelően - 
rendezett állapotban tartani. Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékoztató tábla 
elhelyezésére és folyamatosan, a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának 
biztosításáért. 

13. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot (így a kibontott anyagot is) a jogszabályoknak 
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megfelelően gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé 
megfelelően igazolni. 

14. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a Megrendelőt közvetlenül, ill. az építési naplón 
keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 2 munkanapot) értesítenie kell a Vállalkozónak. 

Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, 
melynek költségei a Vállalkozót terhelik. 

15. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen 
utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére 

utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai 
szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás 
teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy 
veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor 
gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható. 

16. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a 

teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és költsége. 

17. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal. 

18. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE vagy azzal egyenértékű hazai 
Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt 
a Megrendelőnek át kell adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik 
személy gyártó a Vállalkozónak ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Vállalkozó a beépíthetőségre 
vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni. Vállalkozó köteles a felhasznált építő- és 

szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat 
(Építőipari Alkalmassági Bizonyítványokat, Alkalmazási Engedélyeket, minőség 
Bizonyítványokat, Vizsgálati Jegyzőkönyveket, szakvéleményeket stb.) bemutatni, illetve szükség 
szerint átadni a Megrendelő képviselőjének. 

19. A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli 
bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel engedményezi az 
alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, 
kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli 
megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó a szerződés során (de 
legkésőbb a teljesítésig) köteles igénybevett alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, adószámát 

Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés teljesítése során az 
alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó 
köteles alvállalkozóját írásban értesíteni. 
 

20. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó 
haladéktalanul 8 napon belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a 

munkaterületet haladéktalanul a Megrendelőnek visszaadni. 

21. A szerződés teljesítése során, az bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda 
kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az építkezéshez 
kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, 

feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő külön írásban hozzájárult. Az ezen előírás 
megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 

22. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (a Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az 
alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési 

eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt. továbbá a 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 

A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói 
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(közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe 
vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, amelyek ezen 
alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 

Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban 

foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (3) bekezdésre, 
valamint a 138.§ (5) bekezdésére. 

Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki 

ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok 

megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

23. Ha a beruházással kapcsolatos bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést 
eredményez, a Vállalkozó haladéktalanul köteles értesíteni Megrendelő megbízottját, valamint 
megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket a biztosítási feltételek érvényesítésére. Minden 

ilyen esetre érvényes a Vállalkozó kárenyhítési kötelezettsége. 

6. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás átvételi eljárás 

1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában 

írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelő köteles az 
átadás-átvételi eljárást 5 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (2) bek. szerint lefolytatni, 
az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett. 

2. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben 

felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvbe nyilatkozni 
a hibák kijavításának határnapjáról, mely nem haladhatja meg összességében - Felek eltérő 
megállapodása hiányában - a(z) 10 munkanapot. 

3. Az átvétel feltétele különösen 2 pld. átadás-átvételi dokumentáció átadása Megrendelőnek a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel mindenben összhangban álló módon, mely a következőket 
tartalmazza különösen, de nem kizárólag - amennyiben az jelen beruházás vonatkozásában 
értelmezhető: 

a. kivitelezői nyilatkozatot, 
b. beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványait, 
c. építési hulladékkezelés dokumentumait, 

d. ellenőrző mérések dokumentálását. 
4. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a keletkezett hulladékot, 

továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen elszállítani. Ennek megtörténte az 

átvétel feltétele. 

5. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, fentiek szerinti tartalommal 2 
pld-ban a megvalósulási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetek, berendezési és 

felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint jelen szerződésben és 
jogszabályban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan teljesítése a szerződésszerű teljesítés 
feltétele. 

6. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a 

Megrendelőt, aki a tárgyi munkát - megfelelőség esetén - átveszi. 

7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány- és hibamentes teljesítést vesz át. 

8. A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálatot a 

Megrendelő hívja össze a teljesítést követő 12 havonta a jótállási idő végéig az adott időszak leteltét 
megelőző időpontokra. Az utófelülvizsgálati eljárásban a Felek a teljesítés szerződésszerűségét és 
a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. 
Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, mely összességében 
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nem lehet több, mint 10 nap, kivéve amennyiben a technológiai átfutási idők hosszabb időtartamot 
tesznek szükségessé. 

7. A Felek kötelezettségei jogai és szolgáltatásai 

I. A Megrendelő jogosult és köteles: 

1. a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvvel átadni; 

2. az elvégzett munkát ellenőrizni; 

3. más Vállalkozóval elvégeztetni azt a jelen szerződésben rögzített munkát, amit felszólításra 
a Vállalkozó nem végez el, a kifogásolt vagy hiányolt munkarészeket nem javítja, illetve 
nem pótolja. Az ezzel kapcsolatban felmerülő felelősségeket és károkat Megrendelő 
jogosult Vállalkozóra áthárítani; 

4. ha a munkahely biztonsága megkívánja, írásban utasítani Vállalkozót a biztonságos 
munkavégzésre, munkák bármely részének, bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend 

szerinti megvalósítására, megváltoztatására. (Egyéb okból indokolttá váló változtatási igény 
esetén Vállalkozóval egyeztetni kell) Ennek elmaradása ugyanakkor nem mentesíti a 
Vállalkozót a felelősség alól, Vállalkozó felelősségét nem befolyásolja; 

5. a kivitelezési munkákat leállítani, ha a munkavédelmi, vagy egyéb biztonsági szabályokat, 
valamint az üzemi utasításokat a Vállalkozó megsértette és a szükséges intézkedéseket nem 
tette meg. Az így kiesett időtartam beleszámít a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló 

időtartamba. 

6. kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a készrejelentés alapján, a készrejelentés 

kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül; 

7. a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni; 

8. az ellenőrzött és igazolt Vállalkozói számlát 30 napon belül kifizetni. 

9. a V állalkozóval mindenkor együttműködni; 

10. a területen dolgozó más Vállalkozókkal történő együttműködésben közreműködni, 
rendkívüli koordinációs értekezletet összehívni; 

II. A Vállalkozó jogosult és köteles: 

1. a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát 

megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben 

rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni; 

2. a munkaterület átvételét követően, a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és 

balesetvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az elektronikus építési naplóban is-rögzíteni; 

3. a szerződésben meghatározott tartalommal, a dokumentációban előírt minőségben, illetve 
az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak, továbbá az összes 
irányadó hatósági engedélyben és jegyzőkönyvekben foglaltaknak megfelelően, hiba- és 
hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni; 

4. az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a lezárásig építési naplót 
vezetni a vonatkozó jogszabályok szerinti formában és tartalommal; 

5. a munkaterületet, őrizni, a Megrendelővel egyeztetett módon, az anyagokat a 

munkaterületen belül deponálni; 

6. A tevékenység ellátása során, a munkaterületen bekövetkező rendkívüli körülmény miatt 
(ideértve a Vállalkozó alkalmazottját, alvállalkozóját, megbízottját vagy egyéb 
közreműködőjét ért balesetet is) bekövetkező személyi sérülésért vagy anyagi kárért 
Megrendelő nem felelős, bármely harmadik személy vagy hatóság által támasztott ilyen 
jellegű igény esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőt első felszólításra, haladéktalanul és 
teljes körűen mentesíteni. A tevékenység, szakszerű, biztonságos és körültekintő ellátásáért 

kizárólag Vállalkozó felelős. 

7. biztosítani (költségtérítés nélkül) a Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az 
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ellenőrzés jogát gyakorolhassa, a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a 
munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok, termékek, minőségét, gyártási helyszínét, 
fázisait; 

8. intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó 

felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek; 

9. a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet, termék, berendezés minőségi 
megfelelőségének vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló, annak 
költségét viselni és azt megfelelőre cserélni; 

10. Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni, 
ha a kapcsolódó vizsgálati eredmények nem bizonyulnak kielégítőnek; 

11. írásban közölni a Megrendelővel a szerződés teljesítését (készrejelentés), az elektronikus 

építési naplóban a megfelelő bejegyzést megtenni, egyben javaslatot tenni a műszaki átadás 

- átvétel megkezdésének időpontjára; 

12. a dokumentált minőségtanúsítványokat, mint az építkezés/bontás hivatalos ügyiratainak 

tartozékait az építkezés/bontás végéig megőrizni, és a szerződés lezárásával egyidejűleg a 

Megrendelőnek átadni; 

13. ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére felépíteni, és azokat elbontani, 

elszállítani, legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig; 

14. a munkaterületet rendben és tisztán tartani; 

15. a befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészek esetében az eltakarási munkálatok 
megkezdését legalább 2 munkanappal megelőzően a Megrendelőt értesíteni, és lehetővé 
tenni a számára, hogy azokat megvizsgálja, megmérje, és észrevételeit, engedélyét az 
eltakarásra építési naplóban rögzítse. Ha a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz 

eleget, úgy a Vállalkozó jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart 
munkarészekért is felelősséggel tartozik; 

16. állandó - megfelelő szakértelemmel és szakmai végzettséggel rendelkező - helyszíni 
képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses 
munkák kivitelezése és próbaüzemeltetése folyamán. A Szerződésben rögzített Vállalkozói 
kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében, a helyszíni képviselőnek a Megrendelő 

utasításait fogadni; 

17. meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által 
jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladatai ellátására nem tartja 
megfelelőnek, és erről a Vállalkozót a kifogás indokait is megnevezve írásban értesíti; 

18. a felhasznált építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó 
minőségtanúsító okiratokat (Építőipari Alkalmassági Bizonyítványokat, Alkalmazási 

Engedélyeket, minőség Bizonyítványokat, Vizsgálati Jegyzőkönyveket, szakvéleményeket 
stb.) bemutatni, illetve igény esetén másolatban átadni a Megrendelő képviselőjének; 

19. a Megrendelő által jogszerűen kifogásolt, vagy hiányolt munkarészeket javítani, illetve 
pótolni; 

20. Megrendelő kérésére történt egyeztetés után jelen szerződésbe foglalt munkák mennyiségét 
növelni vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy 

véglegesen elhagyni; 

21. a szavatossági idő alatt felmerülő, és a Megrendelő által jelzett hibák, illetve hiányosságok 

kijavításához, elhárításához a szükséges intézkedéseket a jelen szerződés rendelkezéseivel 

összhangban álló módon haladéktalanul megtenni; 

22. munkálatok szervezésével biztosítani, hogy a dokumentációban előírt vizsgálatokat a 

Megrendelő tér- és időkorlátozás nélkül tervszerűen elvégezhesse; 

23. vállalkozó köteles a teljesítéshez igénybe vett alvállalkozók bevonását - a szerződés 
teljesítésének mértékétől függetlenül - a Megrendelő részére az alvállalkozó 
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munkavégzésének megkezdése előtt legalább 5 munkanappal bejelenteni. Új alvállalkozó, 
illetőleg szakember bevonása, cseréje kizárólag a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak 
alapján lehetséges. Ezen feltétel megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

24. a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a jelen Szerződésben meghatározott munkák 
megvalósításának teljes időtartama alatt az előzményi közbeszerzési eljárás során kiadott 
Ajánlattételi dokumentációban meghatározott szaktudással, képesítéssel rendelkező 

szakember(ek), így az Ajánlatában bemutatott és az értékelés körében figyelembe vett 
szakember a teljesítés céljából rendelkezésre állnak, valamint azok vonatkozásában a jelen 
Szerződés rendelkezéseit teljesíti1. A Vállalkozó köteles biztosítani továbbá a jelen 
Szerződés teljes időtartama olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá 
szakképzett, betanított és segéd munkaerőt, amely a Szerződés szerinti és időben történő 
teljesítése érdekében szükséges. Mindennek is az értelmében Vállalkozó köteles biztosítani 

különösen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet MV-M kategória szerinti, érvényes felelős 
műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakembert. A Vállalkozó által a Szerződés 
teljesítéséhez igénybe vett szakembereknek alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a jelen 
Szerződésben meghatározott feladatokat a vonatkozó szabályoknak és 
szabványelőírásoknak megfelelően ellássák. 

25. A Vállalkozó és Alvállalkozói személyzetének a beruházás területén tartania kell magát az 

érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni 
vezetőjének utasításait. Az előírások durva vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése 
esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket a beruházás 
területéről eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni. 

26. Megrendelő utasítására Vállalkozó köteles felfüggeszteni a kivitelezést. Amennyiben a 
felfüggesztést Vállalkozónak felróható okok miatt kell érvényesíteni, úgy a felfüggesztés 

idejére Vállalkozó saját költségére gondoskodik az elkészült munkarészek, a helyszínen 
lévő, be nem épített anyagok, és a teljes munkaterület biztosításáról, megóvásáról, ellenkező 
esetben Megrendelőt terheli ezen kötelezettségek költségeinek viselése. 

8. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel, titoktartás 

1. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. Üzleti 

titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel 
kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól azon adatok összessége, amely a Kbt. vagy 
más jogszabályok szerint nyilvános adatnak minősül. 

2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelő fél kártérítési kötelezettséggel 

tartozik. 

3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján 
munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb 
személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az 
érintett fél, mint saját magatartásáért felel. 

4. Nem minősülhet üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály, illetve egyéb 

dokumentum az üzleti titok köréből kizár. 

5. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti 
illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául 
szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály 

szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles 

                     

1 Az előzményi közbeszerzési eljárás értékelési szempontjára tekintettel a nyertes ajánlat fentiekkel 
összefüggő azon elemei, melyek értékelésre kerültek jelen szerződés mellékleteként kerülnek 
ismertetésre a Kbt. 131. § (2) bekezdésének rendelkezéseire is figyelemmel 
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minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés 

hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési 

Hatóságnak bejelenteni, ha 

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó 
olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését 

okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján 
alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a szerződésszegést 
elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 

b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított 
megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, 
ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, 

kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció 
érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, 
amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

8. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt 
a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely 
átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel a Megrendelőnek 

az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás 
jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve, ha az a 
Megrendelőnek felróhatóan következett be). 

9. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik 

jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. 

Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint 

az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is: 

Megrendelő részéről:  ............................................................  
Cím:  ..................................................  
Telefon:  ............................................  
Fax:  ...................................................  
E-mail:  ..............................................  

Műszaki ellenőr részéről: 

Cím: 
. . . .  

Telefon: 
Fax: .. 
E-mail: . 

Vállalkozó részéről:  ............................................................  

Cím:  ..................................................  
Telefon:  ............................................  
Fax:  ...................................................  
E-mail:  ..............................................  

Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hozzájárulást, 

jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a Ptk-nak megfelelő módon kell rögzíteni. 

Amennyiben a Felek egymásnak faxszámot vagy e-mail címet megadtak, ezen kommunikációs 
eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az jelentős (különösen a jogváltoztatás 
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vagy megszüntetés vagy keletkezés eseteit), írásban is meg kell erősíteni és megküldeni levélben 
vagy telefaxon. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli 
dokumentáció megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő 
utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, kivéve, ha a 
jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten eltérően rendelkeznek. Eltérő 
rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hozzájárulást, jóváhagyást, 

igazolást vagy utasítást a Ptk-nak megfelelő módon kell rögzíteni. 

10. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. 

11. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 

munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni. 

12. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és ezek 

eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszközölni. 

13. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye 

alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette. 

14. A Megrendelőnek megfelelő időben át kell adnia a Vállalkozó részére a Szerződés teljesítéséhez 

szükséges és rendelkezésére álló információkat és/vagy dokumentációt. A Vállalkozó köteles az 

így kapott dokumentumokat a Szerződés megszűnésekor visszaadni a Megrendelőnek. 

9. Vegyes és záró rendelkezések 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, szerzői 
jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában a Megrendelő a részére történő átadással teljes, 

átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási módban) felhasználási jogot szerez. 
Így minden jelentés és dokumentum, így például a térképek, diagramok, rajzok, specifikációk, 
tervek, statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, 
amelyeket a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során állított össze, készített el vagy jutott a 
birtokába, a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezik. A felhasználási jog ellenértékét a 
vállalkozói díj tartalmazza. 

A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos 
szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen szerződés szerinti jogszerzését és 
felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Szerződéssel 
kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői 
jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás 
teljes költség kihatása a Vállalkozót terheli. 

Fentiekre figyelemmel a Vállalkozó az ellenérték megfizetésének a feltételével a jelen szerződés 
aláírásával kifejezetten is visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő részére átadott 
fentiekben nevezett dokumentumokat Megrendelő részben vagy egészben - a továbbiakban 
szabadon, Vállalkozó külön értesítése, illetőleg bármilyen formában történő beleegyezése nélkül - 
területi és időbeni korlát nélkül felhasználhassa (a továbbiakban: felhasználási engedély), 
valamennyi felhasználási módon és teljes mértékben, így ideértve különösen, de nem kimerítően, 

az alábbi módokon: a dokumentumok 
- a többszörözését (ideértve a képfelvételen történő rögzítését, számítógéppel és elektronikus 
adathordozóra történő másolását); 
- más személyek részére való átadását, 
- átdolgozását valamint 
- az ezen iratokban foglaltak megvalósítását (kivitelezését) is. 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb, a szerzői jog által 
védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag csak a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel, 
egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértéséből eredő 
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valamennyi hátrányos jogkövetkezmény a Vállalkozót terheli. A jelen szerződés körében történő 
felhasználás után Vállalkozónak a Megrendelő felé nem kell ellenértéket megfizetnie. Felek 
megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a rendelkezés jogát jelen szerződéssel kiköti, így a 
Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra 
nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a Megrendelő 
szabadon rendelkezi. 

2. Vállalkozó kifejezetten nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül. A jelen pont szerinti 

nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról Vállalkozó köteles haladéktalanul tájékoztatni a 

Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó ezen nyilatkozata valótlan tartalmú a szerződést a 

Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 

3. A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. vállalkozási (ill. kivitelezési) szerződésre 

vonatkozó szabályai irányadók a jelen szerződésben foglaltaknak a figyelembevételével. 

4. A sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani másik fél 
szerződésszegése esetén, ha nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos 
szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása az érdekmúlás 
bekövetkezését önmagában megalapozza. 

5. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről 
a. Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az 

előírt minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem valószínű, 
b. Vállalkozó alapos ok nélkül munkavégzést felfüggeszti (legalább 15 napra), 
c. a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; 
d. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a 

cégbíróságnál benyújtásra került; 
e. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul, 

f. a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 30 napot 
meghaladóan elmulasztja, 

g. Vállalkozó a Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és 
emiatt a Szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásr a, 

h. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi, 
i. az előírt felelősségbiztosítás - annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt - bármely 

okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos 
tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, 
hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt 
keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség, 

j. jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak. 

6. A Vállalkozónak a fenti 9.5. pont szerinti esetekben csak a már elvégzett munkák elszámolására 

lehet igénye. 

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

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

valamely feltétel. 
b. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel. 

A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

8. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha 
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a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési 
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

9. Megrendelő a szerződést felmondhatja ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. 
§-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. ci kke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

10. A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való elállásra, ha Megrendelő - neki felróhatóan - 

a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés 
ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan elmulasztja. 

b. a számlát - felszólítás ellenére - sem fizeti meg, vagy 
c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi. 

11. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, ha az ok legalább 45 
napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a 
másik felet értesíteni, melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért 
felelős. 

12. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszűntetése esetén a 
Vállalkozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő birtokába 

adni (a szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik). 
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a szerződés bármely jogcímen 
történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási joga nem áll fenn, az a 
Megrendelő jogosult - akár önhatalommal is - birtokba venni. Megrendelő - amennyiben jelen 
szerződés másként nem rendelkezik - biztosítja a Vállalkozónak, hogy a munkaterületen lévő 
vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül a Megrendelő 

képviselőjének jelenléte mellett elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre jelen szerződés 
aláírásával lemond valamennyi a Megrendelővel szemben érvényesíthető birtokvédelmi jogáról. 

13. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Felek a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának is 
megfelelően járnak el. 

14. Felek a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának is megfelelően járnak el. Felek megállapodnak abban, 

hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vállalkozó a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

15. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a jogszabályok szerinti körülmények esetén, így 

különösen a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy 
a szerződés - alakszerű szerződésmódosítás nélkül - módosul az alábbi esetekben: 

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 
bejegyzés napjával, 

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén 
a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

c. amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki. 

16. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót 
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mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei 
- ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős 
(illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő 
többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő 
kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen 
szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 

17. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre 

vonatkozóan a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban felsorolt 

dokumentumok az irányadók, és a jelen Szerződéssel alkotnak egységes Szerződést, így együtt 

olvasandók és értelmezendők, még ha fizikailag nem is kerültek a Szerződéshez csatolásra. A 

dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései 

megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit: 

- Jelen Vállalkozási Szerződés 

- Vállalkozó által az Előzmények fejezetben megnevezett közbeszerzési eljárásban benyújtott 

ajánlata 

- Az 1 Előzmények fejezetben megnevezett közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által 

kiadott kiegészítő tájékoztatás(ok) 

- Az Előzmények fejezetben megnevezett közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

(Ajánlattételi Dokumentáció I. fejezet Ajánlattételi Felhívás) 

- Az Előzmények fejezetben megnevezett közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Dokumentáció 

ajánlattételi felhíváson túlmenő fejezetei, mellékletei 

 

18. Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rend. 26.§-ban és az eljárást megindító felhívásban meghatározott felelősségbiztosításra vonatkozó 
kötvényt. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig 
fenntartja. 

19. A Vállalkozó nem publikálhat cikkeket a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, nem hivatkozhat azokra 
a harmadik személyek részére nyújtott szolgáltatások során a Megrendelő előzetes írásbeli 
jóváhagyása nélkül. 

20. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 

21. Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogviták 

eldöntésére - hatáskörtől függően - kikötik a Megrendelő székhelye szerinti Járásbíróság/ 

Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

22. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót 
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei 

- ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős 
(illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő 
többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő 
kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen 
szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 

23. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 
ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes 
lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe - minden további jogcselekmény, 
így különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett kötelező érvényű jogszabályi 
rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően 

alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a 
szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés 
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részét képezi). 

24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Kbt., továbbá a 

Kbt. által biztosított körben a Ptk.. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

25. Jelen szerződés  ...... megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi 
(abban az esetben is, ha az fizikailag nem kerül csatolásra) a közbeszerzési eljárás iratanyaga. A 
szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének 

aláírása esetén érvényes. 

26. Jelen szerződés a mindkét fél részéről történt aláírást követően, az aláírás napjával lép hatályba. 

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, 
helybenhagyólag aláírják. 

Kelt:  ........................................................... ,  .............................................................  

Megrendelő  Vállalkozó 
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IV. AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ES NYILATKOZATMINTÁK 
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REGISZTRÁCIÓS ADATLAP 

EGYBEN ÁTVÉTELI IGAZOLÁS 

 

„Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz2 

 

 

 

gazdasági szereplő 

neve 

 

gazdasági szereplő 

székhelye 

 

gazdasági szereplő 

levelezési címe 

 

cégjegyzékszám  

adószám  

képviseletre jogosult 

személy neve 

 

kapcsolattartó 

személy neve 

 

kapcsolattartó 

személy fax 

elérhetősége 

(amennyiben nem 

rendelkezik vele, úgy 

kérjük kihúzni, vagy 

egyéb módon 

egyértelműen 

jelölni): 

 

kapcsolattartó 

személy e-mail 

elérhetősége 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

                     
2 Kérjük, hogy a regisztrációs adatlapot Ajánlatkérő részére az ajánlattételi dokumentációban megadott  

elérhetőségek valamelyikére az ajánlattételi határidő lejártáig visszaküldeni szíveskedjenek 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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3 

 

 

 

<<Ajánlattevő neve, címe>> 

 

 

 

AJÁNLATA 
 

 

 

 

 

VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 

8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

 

 

„Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér 

bővítése” 

 

 

tárgyú, 

nemzeti eljárásrend Kbt. 115 § szerinti  

hirdetmény és tárgyalás nélküli 

közbeszerzési eljáráshoz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
3 Fedőlap mintája 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

Dokumentum Oldalszán 

Fedőlap  

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően)  

Felolvasólap   

Közös ajánlattevőket rögzítő adatlap (Opcionális)  

A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat az eljárást megindító felhívás 

feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Eredeti, arra feljogosított személy(ek) által 

aláírt nyilatkozat nyújtható be) 

 

I. FEJEZET: AJÁNLATTEVŐVEL KAPCSOLATOS IRATOK  

A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a kis- 

és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e 

 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is 

csatolandó!)  

 

Az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § 

(1) bekezdés szerinti aláírás-mintája, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az 

ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az 

adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy 

ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírási minta) 

Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által 

aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási 

számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő 

elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását is, 

amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így például: 

személyi igazolvány). Külföldi illetőségű gazdasági szereplő esetében a 

fentieknek megfeleltethető dokumentum csatolása szükséges az ajánlattételi 

képesség igazolására. 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a 

cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó 

(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 

meghatalmazás (Opcionális) 

 

Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos 

megállapodása (Opcionális - Amennyiben közös az ajánlattétel) 

 

II. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 

NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

Nyilatkozat(ok) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró 

okok tekintetében 

 

Nyilatkozatok a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében   

A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § 

(2) bekezdése szerinti nyilatkozat  

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az 

ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban 
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változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat 

benyújtása szükséges. 

III. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT 

EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

Nyilatkozat a felelősségbiztosításról   

Az ajánlatban csatolt nem magyar nyelvű okiratok igazolások, nyilatkozatok 

stb. magyar nyelvű fordításai, ennek körében nyilatkozat felelős fordításról 

(Opcionális) 

 

Nyilatkozat árfolyamról (Opcionális)  

Ajánlattevő nyilatkozata a mellékelt CD vagy DVD tartalmára vonatkozólag 

(elektronikus és papír alapú ajánlati példány egyezőségéről) 

 

Nyilatkozat üzleti titokról (Opcionális)  

IV. FEJEZET SZAKMAI AJÁNLAT  

árazott költségvetés  

ismertetni szükséges a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány 

szakmai tapasztalatát, és e körben csatolni szükséges az ajánlattételi felhívás 

11. pontjában a 2. értékelési részszempont körében előírt dokumentumokat 

 

V. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT 

ESETBEN) 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban foglaltakra! 

 

VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 

DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 

 

+ az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel 

készült CD-re vagy DVD-re írt 1 db elektronikus példányát 

Az ajánlattevőnek a költségvetést szerkeszthető (Excel) formátumban is be 

kell nyújtania, az ajánlatához csatolt adathordozón (CD, DVD) 
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FELOLVASÓLAP 

(önálló ajánlattétel esetén) 

 

 

1. Ajánlattevő 
Név:  

Székhely:  

Képviselő (neve): 

Kapcsolattartó (neve, beosztása):  

Fax:  

E-mail:  

 

2. Ajánlattétel tárgya: „Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-

lerakó tér bővítése” 

 

2. Ajánlat 

 

Részszempont Ajánlat  

Egyösszegű nettó ajánlati ár 

(nettó forint) 
………,-Ft 

 

A szerződés teljesítésében részt 

vevő személyi állomány 

tapasztalata (hónap) 

……… hónap 

 

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 

 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékeltként becsatolandó az ajánlati árat alátámasztó költségvetés 
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FELOLVASÓLAP 

(közös ajánlattétel esetén) 

 

 

 

1. Ajánlattevői konzorcium 
Név:  

Cím:  

Képviselő (neve): 

Kapcsolattartó (neve, beosztása):  

Fax:  

E-mail:  

Tagok adatai (név, székhely):  

Tagok adatai (név, székhely):  

 

3. Ajánlattétel tárgya: „Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-

lerakó tér bővítése” 

 

3. Ajánlat: 

 

Részszempont Ajánlat 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó forint) ………,-Ft 

A szerződés teljesítésében részt vevő 

személyi állomány tapasztalata (hónap) 
……… hónap 

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletként becsatolandó az ajánlati árat alátámasztó költségvetés 
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Közös ajánlattevőket rögzítő adatlap 

 

„Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

Közös ajánlattevő neve:   ...........................................................................................  

Közös ajánlattevő címe:  ...........................................................................................  

Képviselő személy neve:  ...........................................................................................  

Kapcsolattartó személy neve:  ...........................................................................................  

Közös ajánlattevő faxszáma:  ...........................................................................................  

Közös ajánlattevő e-mail címe:  ...........................................................................................  

 

Ajánlattevő 14 

 

Ajánlattevő neve:   ..............................................................................................  

Ajánlattevő székhelye:  ..............................................................................................  

Képviselő személy neve:  ..............................................................................................  

Kapcsolattartó személy neve:  ..............................................................................................  

Ajánlattevő faxszáma:  ..............................................................................................  

Ajánlattevő e-mail címe:  ..............................................................................................  

 

Ajánlattevő 2 

 

Ajánlattevő neve:   ..............................................................................................  

Ajánlattevő székhelye:  ..............................................................................................  

Képviselő személy neve:  ..............................................................................................  

Kapcsolattartó személy neve:  ..............................................................................................  

Ajánlattevő faxszáma:  ..............................................................................................  

Ajánlattevő e-mail címe:  ..............................................................................................  

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 

……………………………… 

Közös ajánlattevőt képviselő 

személy 

aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     
4 Ajánlattevők számának megfelelően kiegészítendő 
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A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat5 

 

„Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a 

kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

 

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

 

Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési 

eljárást megindító (ajánlattételi) felhívásának és a kapcsolódó dokumentációjának feltételeit. 

 

Kijelentem, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést 

megkötjük, továbbá az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban rögzített 

feladatot, a közbeszerzési eljárást lezáró szerződést az ajánlatban meghatározott díjért 

(ellenszolgáltatásért) szerződésszerűen teljesítjük.  

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
5 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. 
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A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat 6 

 

„Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a 

kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

 

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

 

Nyilatkozom a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (4) bekezdése alapján, 

hogy a fentiekben nevezett ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló törvény7 szerint  

 

mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak8 minősül. 

 

 

VAGY9 

 

 

Nyilatkozom a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (4) bekezdése alapján, 

hogy a fentiekben nevezett ajánlattevő nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény hatálya alá. 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

                     
6 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 
7 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján 

3. § (1)7 KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 

43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(2)7 A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3)7 A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(4)7 Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy 

közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 

25%-ot. 
8 A nem kívánt szöveg törlendő, vagy megfelelő aláhúzandó! 
9 A nem kívánt rész törlendő! 
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 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat10  

 

„Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a 

kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

 

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

 

 

1. Nyilatkozom a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés a) 

pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának az alábbiakban meghatározott részeivel 

összefüggésben alvállalkozót kívánunk igénybe venni: 

 

A közbeszerzés azon része(i)11, amellyel összefüggésben alvállalkozóval 

szerződést kötünk 12 

 

 

2. Nyilatkozom a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés b) 

pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi 

alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozó(k) mellett a 

közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó 

közreműködik: 

 

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó 

(név, cím/székhely)13 

a közbeszerzés tárgyának azon 

része, amelynek teljesítésében a 

megjelölt alvállalkozó 

közreműködik 

  

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                     
10 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 
11 Munkanemek/feladatok 
12 Amennyiben ajánlattevő nem kíván igénybe venni, úgy kérjük feltüntetni, hogy „nem veszünk igénybe” 
13 Amennyiben még nem ismert, kérjük feltüntetni, hogy „nem ismert”, amennyiben ajánlattevő nem kíván 

igénybe venni, úgy kérjük feltüntetni, hogy „nem veszünk igénybe” 
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ára is figyelemmel megtett nyilatkozat 

 

„Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a 

kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

 

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

 

a) A fentiekben nevezett Ajánlattevő tekintetében nincsen folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás. 

 

VAGY14 

 

b) A fentiekben nevezett Ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van 

folyamatban. 15 

 

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 

 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
14 A nem kívánt rész törlendő vagy a kívánt rész aláhúzandó. 
15 Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban a gazdasági szereplő vonatkozásában, úgy szükséges 

csatolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerinti dokumentumokat is! 

(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §: „Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő 

vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.”) 
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A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 16 

 

„Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a 

kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

 

 

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

 

 

Nem állnak fenn az általam képviselt ajánlattevővel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok. 

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
16 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 
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A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti nyilatkozat 17 

 

„Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… (székhely: ………………) ajánlattevő 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a 

kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

 

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

 

 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 

i) pontjának ib) alpontjában / 10. § g) pontjának gb) alpontjában foglalt előírásaira való tekintettel 

 

k i j e l e n t e m ,  

 

1. hogy az általam képviselt Társaság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint 

definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik. Valamennyi tényleges tulajdonos18 nevét és 

állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be19:  

 

Név: …………………………… 

Állandó lakhely: …………………………… 

 

Név: …………………………… 

Állandó lakhely: …………………………… 

 

vagy 

 

2. hogy az általam képviselt Társaság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint 

definiált tényleges tulajdonosát bár képes lenne megnevezni, de azzal nem rendelkezik.  

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

                     
17 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 
18 Természetes személy 
19 Felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó 
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 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) 

bekezdése szerinti nyilatkozat 20 

 

„Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a 

kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

 

 

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

 

 

Kijelentem, hogy a fentiekben nevezett ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban 

meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint – amennyiben ilyen 

igénybevételére sor kerül, úgy - az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem 

tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 

pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 

 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
20 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 
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Nyilatkozat szakemberről21 

 

„Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet22, név, székhely) __________________ (képviseleti 

jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és feladatleírás gondos áttekintése után 

kijelentem, hogy a 2. értékelési alszempont tekintetében az alábbi szakembert jelöljük meg és 

kérjük annak a figyelembe vételét az értékelés során 

 

A szakember neve: ……… 

 

A szakember szakmai tapasztalata: ……… hónap23 

 

A szakember a Magyar Mérnöki Kamara Online Névjegyzékben szerepel:   IGEN / NEM24 

Igen válasz esetén: 

- a szakember jogosultsága: ……… 

- a szakember tagszáma: ……… 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 

 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
21 A nyilatkozatot az ajánlatban a szakmai ajánlat részeként szükséges csatolni  
22 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 
23 hulladékgazdálkodási létesítmény(ek) kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalat / gyakorlat ideje 
24 A megfelelő aláhúzandó 
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

KÉPZETTSÉG, TAPASZTALAT IGAZOLÁSA 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, kezdési és 

befejezési időpontjai (legalább év-hónap 

pontossággal) 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

  

  

  

MUNKAHELYEK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év) Munkahely megnevezése / Beosztás 

  

  

  

  

  

  

  

NYELVISMERET 

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) 

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás 

- - - - 
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Kamarai nyilvántartási szám / A jogosultság megszerzésének időpontja: 

 

Kelt:  

 

______________________________ 

 (szakember sajátkezű aláírása) 
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RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT25 

 

 

Alulírott …………… (szül. hely, idő: ………………), mint a …………………. (székhely: 

………………….) ajánlattevő által a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.), mint 

Ajánlatkérő által indított, „Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötendő vállalkozási szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 

szakember 

 

nyilatkozom, 

 

hogy az adott ajánlattevő általi bevonásomról és megjelölésemről tudomásom van, az ajánlattevő 

nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljesítése során az 

ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. Különös 

figyelemmel a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra is nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nyertessége 

esetén a megkötésre kerülő szerződés teljesítésében való közreműködésemnek nincs akadálya. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan kötelezettségem, 

amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná. 

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 

 

 

……………………………… 

szakember aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
25 A nyilatkozatot az ajánlatban a szakmai ajánlat részeként szükséges csatolni  
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Nyilatkozat felelősségbiztosításról 

 

„Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 

dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás 

gondos áttekintése után 

 

 

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

 

 

Nyertességünk esetén vállaljuk, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívás egyéb 

információkban foglaltak szerinti, legalább 5.000.000,- Ft/káresemény és 15.000.000,- Ft/év mértékű 

építőipari, szerelési, vagyoni kárértékre vonatkozó felelősségbiztosítással a szerződéskötés 

időpontjában az általam képviselt ajánlattevő rendelkezni fog. 

 

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk és a 

szerződéskötés időpontjában az általam képviselt ajánlattevő nem rendelkezik az Ajánlatkérő által a 

felhívásban előírt kritériumoknak megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben az a 

szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a 

második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 

 

……………………………………………… 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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NYILATKOZAT FELELŐS FORDÍTÁSRÓL 

 

„Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tárgyi 

közbeszerzési eljárás során általunk benyújtott valamennyi fordítás teljes egészében megfelel az eredeti 

(idegen nyelvű) dokumentumok tartalmának. 

 

az eredeti (idegen nyelvű) dokumentum az ajánlat alábbi oldalán található: ………………………. 

 

az eredeti (idegen nyelvű) dokumentum felelős fordítása, mely mindenben megfelel az eredeti szövegnek 

az ajánlat alábbi oldalán található: ………………………. 

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 

 

 

……………………………………………… 

(cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása) 
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MEGHATALMAZÁS 

 

„Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

Alulírott …………………………., mint a(z) ……………………………. (székhely: …………….) 

ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet  cégjegyzésre jogosult 

képviselője ezennel meghatalmazom ……………………… (szig.sz.: ……………….; szül.: 

……………….; an.: ……………….; lakcím: ……………………), hogy a(z) VERTIKÁL Nonprofit 

Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.), mint Ajánlatkérő által indított, „Vállalkozási szerződés keretében 

szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” tárgyú eljárásban helyettem és nevemben eljárjon, ennek körében 

az ajánlatban csatolásra kerülő, fentiekben nevezett gazdasági szereplő által megtett nyilatkozato(ka)t 

aláírásával lássa el, ekként a fentiekben nevezett gazdasági szereplő képviseletében eljárjon. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 ______________________________ ______________________________ 

 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 

 képviselőjének aláírása) 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 
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A CD vagy DVD mellékletre vonatkozó nyilatkozat 

 

„Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 

dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás 

gondos áttekintése után 

 

 

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

 

 

Az ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozó tartalma teljes mértékben megegyezik az általunk 

becsatolt papír alapú, eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával. 

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 

 

 

……………………………………………… 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL 

 

„Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt ajánlattevő által benyújtott ajánlat üzleti titkot tartalmaz, amelynek 

nyilvánosságra hozatalát ajánlattevő megtiltja és kéri annak bizalmas kezelését. 

 

Az Üzleti titok az ajánlat alábbi oldalain található: ………………………. 

 

Az Üzleti titok indokolása - Kbt. 44. § (1) - (3) bekezdése rendelkezéseinek a figyelembe vételével: 

 

………………………….. 

 

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 

 

 

……………………………………………… 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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«Ajánlattevő neve, címe>> 

AJÁNLATA 

VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 

8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

 

 

 
Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése” 

tárgyú, 

nemzeti eljárásrend Kbt. 115 § szerinti 

hirdetmény és tárgyalás nélküli 

közbeszerzési eljáráshoz 

Csak közbeszerzési eljárás során, az 

ajánlattételi határidő lejártakor 

bontható fel! 

csomagolás mintája  
* 
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS  

 

A műszaki leírás különálló kötetként kerül átadásra. 

 

 


