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1. Általános információk 
 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) „Energetikai 

korszerűsítés Tiszaföldváron” elnevezéssel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. 

(továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárást 

folytat két közbeszerzési részben: 

1. rész: Tiszaföldvári Művelődési Ház energetikai korszerűsítése  

2. rész: Vadárvácska Óvoda energetikai korszerűsítése  

 

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) 

alapján létrehozott Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le. Jelen 

közbeszerzési eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadók. 

EKR alatt a Kbt. 3. § 5a. pontjában foglaltakat kell érteni.  

 

Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai: dr. Dagonya 

András Szabolcs, lajstromszáma 00408; levelezési címe: 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 10. 6. 

emelet 1., email címe: drdagonyaa@t-email.hu. 

 

A megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a jelen dokumentációt bocsátjuk az ajánlattevők 

rendelkezésére. A dokumentáció tartalmazza az építési beruházásra vonatkozó 

követelményeket, a nyertes ajánlattevővel aláírásra kerülő szerződés tervezetét, a kizáró 

okokkal és alkalmassági követelményekkel kapcsolatos információkat, az ajánlat 

elkészítéséhez szükséges előírásokat, formai követelményeket, nyilatkozatmintákat, továbbá az 

ajánlati felhívásban megadott információk, feltételek részletesebb ismertetését. A 

Dokumentáció önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat! 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, 

vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy 

gyártási folyamatra való hivatkozások szerepelnek, a hivatkozások csak a tárgy jellegének 

egyértelmű meghatározása érdekében történtek, az előírt hivatkozások minden esetben a „vagy 

azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt értelmezendők. 
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Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban szabvány, műszaki engedély, műszaki 

előírások, műszaki ajánlás szerepel, azok minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” 

kifejezéssel együtt értelmezendők. 

Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott dolognak, illetve konkrét 

eljárásnak, védjegynek, szabadalomnak, tevékenységnek, személynek, típusnak, adott 

származásnak vagy gyártási folyamatnak meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki 

paramétereknek. 
       

Adatkezelési Tájékoztató 

Az EKR üzemeltetésével összefüggő feladatok teljesítése érdekében az EKR üzemeltetője az 

EKR-ben rögzített személyes adatokat a Kbt. 46. §-ának (2) bekezdésében meghatározott 

időtartamig kezeli. 

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással összefüggésben személyes adatokat kezel a honlapján 

elérhető adatkezelési tájékoztató szerint: http://tiszafoldvar.hu/adatvedelem-onkormanyzat/ 
 

 

2. Az ajánlattétellel kapcsolatos információk 
 

2.1. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

 

Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. 

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi határidő lejárta után 

valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek 

részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi 

alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.  

 

2.1.1. Közös ajánlattevők nevében eljáró képviselő: 

 

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 

ajánlatevők nevében eljárni jogosult képviselőt (az egyik konzorciumi tagot) megjelölni. A 

közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia 

kell a közös ajánlattevők megjelölését (nevét, székhelyét). 

 

2.1.2. Egyéb szabályok: 

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a 

következőkben ismertetett bírósági ítéletekre és döntőbizottsági joggyakorlatra hívta fel a 

közbeszerzési eljárásokban részt vevők figyelmét:  

A Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.27.267/2009/11. ítélete szerint a konzorciumoknak jogképességük, 

önálló jogalanyiságuk nincs, saját nevük alatt jogok szerzésére és kötelezettségek vállalására 

nem jogosultak. A konzorciumot polgári jogi szerződés hozza létre, a konzorciumi szerződés a 

szerződő felek között kötelmi jogviszonyt keletkeztet. A konzorciumi szerződéssel nem jön 

létre a szerződő felektől elkülönült jogi személy. Sem a Kbt., sem más jogszabály a 

konzorciumot jogalanyisággal, jogképességgel nem ruházza fel, ezért harmadik személyek felé 

szerződéses nyilatkozatot a tagok személyesen vagy képviselő útján tehetnek. 

 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni szükséges a közös ajánlattevők által kötött 

együttműködési megállapodást. 

 

Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell különösen: 

http://tiszafoldvar.hu/adatvedelem-onkormanyzat/
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a) a közös ajánlattevők nevét, székhelyét; 

b) a közös ajánlattevőket képviselő tag (konzorciumvezető) megjelölését azzal, 

hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az 

ajánlatkérővel szemben jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az 

ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve 

megtehető jognyilatkozatok tekintetében; továbbá a megállapodásban a 

konzorcium tagjainak a képviselő tagot fel kell jogosítaniuk arra, hogy a 

közbeszerzési eljárás során nevükben nyilatkozatot tegyen, kötelezettséget 

vállaljon, a csatolandó dokumentumokat helyettük és nevükben aláírja 

(nyertesség esetén kötendő szerződés és az együttműködési megállapodás 

kivételével) 

c) a képviselő nevében aláíró természetes személy nevét és mellékletként 

csatolva aláírási címpéldányát vagy közjegyző által hitelesített aláírási 

mintáját.  

d) közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy az ajánlati felhívásban és a 

dokumentáció foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően az ajánlati 

felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismerték, 

megértették és azokat elfogadják. 

e) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ bontó feltételtől. 

 

2.2 ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

 

Valamennyi rész esetében a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő értékelési szempont az alábbiak szerint: 

 

Minőségi szempontok  

 Megnevezés: Környezetvédelmi vállalások (0-5 db) / Súlyszám: 2.0 

 

 Megnevezés: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság M.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje 

(egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 1.0 

 

Ár szempont 

 Megnevezés: Nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 7.0 

 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Az értékelési szempontok esetében adható 

pontszámok módszerének meghatározása: 1-3 részszempont esetén részszempontonként a 

legkedvezőbb ajánlati elem 100 pontot kap. Minden részszempont esetében ajánlatkérő két 

tizedes jegy pontosságig számol. 

 

 Nettó ajánlati ár (forint): legalacsonyabb ajánlati ár 100 pontot kap, a többi ajánlat 

tartalmi elemére pedig a legjobb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás 

módszerével számolja ki a pontszámokat Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság nyertes 

ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 
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útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020.03.25.) 1. sz. melléklet A.)1.) aa) pontja alapján, 

az alábbi képlet szerint:  

 

         Alegjobb 

P= ------------ * (Pmax – Pmin) + Pmin,  

         Avizsgált 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: 100 pont 

Pmin: 0 pont 

Alegjobb: a legalacsonyabb nettó ajánlati ár Ft-ban.  

Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megajánlott nettó ajánlati ár Ft-ban. 

 

Nettó ajánlati ár: az ajánlati árak kerülnek elbírálásra nettó Ft-ban. Legjobb ajánlati elem: 

a legalacsonyabb összegű ajánlati ár nettó forintban. Legrosszabb ajánlati elem: a 

legmagasabb összegű ajánlati ár nettó forintban. 

A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat 

tárgyának eredményfelelős megvalósításához szükségesek. A nettó ajánlati árra vonatkozó 

megajánlást a felolvasólapon kell szerepeltetni. 

 

 Környezetvédelmi vállalások (0-5 db) részszempont: a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet B. pontja 

szerint az abszolút értékelés módszere szerint a pontkiosztásos módszer kerül 

alkalmazásra, azaz az egyes környezetvédelmi szempontok tekintetében a vállalások 

darabszámának megfelelően az Ajánlatkérő pontszámot oszt ki, majd a pontszámok 

felszorzásra kerülnek a súlyszámmal. 
 

Környezetvédelmi vállalások (mindösszesen 5 db): 

Szempontok: 

1. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik 

2. Ajánlattevő vállalja, hogy 18:00-6:00 óra között nem végez szállítási feladatokat a 

munkaterületre 

3. Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölését 

vállalja 

4. Kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító járműveket alkalmaz 

 5. Kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása kivitelezés teljes időtartama alatt 

 

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az értékelési részszempontra 

tett "0" értéktől nagyobb megajánlás esetén Ajánlattevő a rendelkezésre bocsátott 

nyilatkozatmintán köteles ismertetni a vállalások részletezését, a megajánlás egyértelmű 

jelölésével (pl. „igen”, „x”.), melyet ajánlatához a vállalás alátámasztásaként csatolni 

köteles! 

 

A megajánlások darabszámát összesítve kell a felolvasólapon szerepeltetni. (pl. 3 db) 
 

A részszempontra pontkiosztással kerül meghatározásra a pontszám az alábbiak szerint: 

0 db vállalás = 0     pont 
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1 db vállalás = 20   pont 

2 db vállalás = 40   pont 

3 db vállalás = 60   pont 

4 db vállalás = 80   pont 

5 db vállalás = 100 pont 

A fentiek alapján kapott pontszám kerül felszorzásra az ezen értékelési részszempontra 

megadott súlyszámmal és e szorzat adja az értékelési részszempontra adott ajánlattevői 

pontszámot. 

  

 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1 

pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, 

minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) részszempont: a legtöbb szakmai tapasztalat 

100 pontot kap, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat Ajánlatkérő, 

a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020.03.25.) 1. 

sz. melléklet A.)1.) ab) pontja alapján, az alábbi képlet szerint:    

               Avizsgált 

P= ------------ * (Pmax – Pmin) + Pmin,  

        Alegjobb 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: 100 pont 

Pmin: 0 pont 

Alegjobb: 36 hónap   

Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megjelölt szakmai tapasztalat hónapban   

 

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1 

pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, 

minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) részszempont. Legjobb ajánlati elem: 36 

hónap. Legrosszabb ajánlati elem: 0 hónap. 36 hónap vagy azt meghaladó szakmai 

tapasztalat esetén ajánlatkérő az általa meghatározott maximális pontszámot osztja ki. 

Csak egész számú hónap értékek tüntethetők fel az ajánlatban.  

 

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az értékelési részszempontra tett 

"0" értéktől nagyobb megajánlás esetén az érintett szakember saját kezűleg aláírt szakmai 

önéletrajzát (amelyből az értékelési szempont szerinti teljesítés megállapítható) és 

rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlat részeként be kell nyújtani! 

 

Az ajánlati felhívás M.1 alkalmassági minimumkövetelmény pontjában előírt MV-É 

szakterületre bevonni kívánt szakembernek az M.1 pontban előírt jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati 

idejének időtartamára vonatkozó egész hónapban megadott megajánlások kerülnek 

elbírálásra. Az adott szempontra tett megajánlásnak arra a szakemberre kell vonatkoznia, 

akit az ajánlattevő az ajánlati felhívás M.1 alkalmassági minimumkövetelmény pontjában 

előírt szakterületi alkalmassági követelmény teljesítésére kíván bevonni. 

Amennyiben az ajánlati felhívás M.1 alkalmassági minimumkövetelmény pontjában előírt 

szakterületre bevonni kívánt szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, többlet 

szakmai gyakorlatként csak a jogosultság megszerzéséhez az adott szakmai kamaránál 

igazolt szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlat mutatható be. 
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Amennyiben egy adott időszakban többféle többlet szakmai gyakorlatot is szerzett a 

szakember, az átfedésnek minősül, ezért ilyen esetben csak egyszer vehető figyelembe az 

adott időszak időtartama. Többlet szakmai gyakorlatnak a 266/2013. (VII.11.) Korm. 

rendelet szerinti, az ajánlati felhívás M.1 alkalmassági minimumkövetelmény pontjában 

előírt felelős műszaki vezetői szakterületi jogosultság megszerzéséhez a 266/2013. (VII.11.) 

Korm.rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek minősülnek. 

 

M.1 alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-É” szakember 

alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai tapasztalatát (min. 0 hónap és max. 

36 hónap) a felolvasólapon kell szerepeltetni. Amennyiben az önéletrajzból számolt 

szakmai tapasztalati idő eltér a felolvasólapon jelzett értéktől, akkor az Ajánlatkérő a Kbt. 

71. § (9) és (9a) bekezdése szerint jár el. 

 

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az önéletrajzban az adatokat a valóságnak 

megfelelően állítsák be. Az ajánlattevő fenntartja a jogot az önéletrajzban szereplő adatok 

valóságtartalmának szúrópróbaszerű ellenőrzésére. 

 

A fenti szakmai tapasztalatot bemutató szakembert a jelen közbeszerzés eredményeként 

megkötött kivitelezési szerződés nyertesének a kivitelezés során kötelessége alkalmazni. 

 

 

Az összpontszám megállapítása: A fentiek szerint kapott pontokat (értékelési pontszám) 

Ajánlatkérő megszorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig 

ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb, amelynek az 

összpontszáma a legnagyobb. Az összpontszámok egyezősége esetén az az ajánlat a 

gazdaságilag legelőnyösebb, amelyiknek a magasabb súlyszám-értékkel rendelkező értékelési 

szempontja kedvezőbb.  

 

2.3 HIÁNYPÓTLÁS 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlást. A Kbt. 71. § (8) 

bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a figyelmet: az 

ajánlatba a jelen dokumentáció 2.4. pont szerinti előírásai alapján kötelezően csatolandó az 

ajánlattevő szakmai ajánlata. Amennyiben ajánlattevő a 2.4. pont szerinti szakmai ajánlatot 

egyáltalán nem csatolja be az ajánlatába, az ajánlat érvénytelennek minősül, tekintettel arra, 

hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja kizárja a be nem csatolt szakmai ajánlat hiánypótlás 

keretében történő benyújtását. Amennyiben az ajánlattevő becsatolja a 2.4. pont szerinti 

szakmai ajánlatot az ajánlatába, abban az esetben a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján 

azzal kapcsolatban hiánypótlás keretében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre 

vonatkozó hiba javítható, vagy hiány pótolható, továbbá az árazott költségvetés valamely tétele 

és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes 

ajánlati árat vagy annak értékelés alá részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor 

kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Szakember esetében a Kbt. 71. § (9)-(9a) bekezdéseiben 

foglaltak is irányadók. 

2.4. SZAKMAI AJÁNLAT 

Ajánlattevőnek valamennyi rész esetében az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania.  

A szakmai ajánlat: 
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az ajánlattevő felolvasólapon megajánlott ajánlati árát alátámasztó költségvetés, 

amelynek valamennyi tételét be kell árazni. Az árazott költségvetés elkészítésekor a 

jelen dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés kötelezően 

használandó, annak tartalma nem változtatható meg (az ajánlattevő által kitöltendő 

adatok kivételével).  

 

Ajánlattevőnek a megajánlása alátámasztására az ajánlathoz csatolnia kell: 

 

a) „A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

M.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész 

hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)” értékelési részszempont 

esetében "0" értéktől nagyobb megajánlás esetén az érintett szakember saját 

kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (amelyből az értékelési szempont szerinti 

teljesítés megállapítható) és rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlat részeként 

be kell nyújtani. 

 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat nem 

minősül szakmai ajánlatnak! 

 

b) „Környezetvédelmi vállalások (0-5 db)” értékelési részszempont esetében "0" 

értéktől nagyobb megajánlás esetén Ajánlattevő a rendelkezésre bocsátott 

nyilatkozatmintán köteles ismertetni a vállalások részletezését, a megajánlás 

egyértelmű jelölésével (pl. „igen”, „x”.), melyet ajánlatához a vállalás 

alátámasztásaként csatolni köteles. 

 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a környezetvédelmi vállalások részletezéseként tett nyilatkozat 

nem minősül szakmai ajánlatnak! 

 

 

2.5. AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 

1) A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg azoknak a 

környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a 

jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. 

mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak 

elő. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján 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 felvilágosítást nyújtó szervezetek:  

 

Közbeszerzési Hatóság 

Levelezési cím: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 

Postafiókcím: 1525. Pf. 166. 

E-mail: kapcsolat@kt.hu 

http://www.kozbeszerzes.hu/magunkrol/elerhetosegek/ 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 

Telefon: +36 (1) 428-5100 

Fax: +36 (1) 428-5509 
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Országos Közegészségügyi Intézet 

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levélcím: 1437 Pf.: 839 

Telefon: +36 1 476 1100 

Fax: +36 1 476 1390 

E-mail: oki.titkarsag@oki.antsz.hu 

 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 

1106 Budapest, Fehér út 10. 

Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes 

E-mail: MMI_foigazgato-helyettes@lab.hu 

Telefon: (06 1) 433-0402 

Fax: (06 1) 433-0455 

Munkaügyi Főosztály 

E-mail: munkaugyi-foo@lab.hu 

Telefon: (06 1) 433-0391 

Fax: (06 1) 433-0457 

Szabályozási és Nyilvántartási Főosztály 

E-mail: MMI_szabalyozas@lab.hu 

Telefon: (06 1) 433-0405 

Munkavédelmi Főosztály 

1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 

E-mail: munkavedelmi-foo@lab.hu 

Telefon: (06 1) 299-9090 

Fax: (06 1) 299-9093 

Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

E-mail: titkarsag@omfi.hu 

Telefon: (06 1) 459-3050 

Fax: (06 1) 459-3059 

Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat 

Ingyenes (zöld) telefonszám: 06-80-204-292 

Hatósági nyilvántartás: 

Ingyenes (zöld) telefonszám 06-80-204-667 

 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Tel.: +36-1-301-2900 

Fax: +36-1-301-2903 

E-mail: info@mbfsz.gov.hu 

Honlap: www.mbfsz.gov.hu 

 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. 

Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.  

Tel.: +36-1-303-9300  

Fax: +36-1-210-4255 

Honlap: www.afsz.hu 
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Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 

1036 Budapest, Váradi u. 15. 

Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. 

Tel: +36-1-323-3600 

Fax: +36-1-323-3602 

 

Pénzügyminisztérium 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Postai cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefonszám: 06-1-795-1400 

Telefax: 06-1-795-0716 

Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010; 06-1-795-5011 

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

 

Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat 

Ingyenes (zöld) telefonszám: 06-80-204-292 

Hatósági nyilvántartás: 

Ingyenes (zöld) telefonszám 06-80-204-667 

 

Fogyatékkal élők esélyegyenlősége: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkárság 

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. 

Telefonszám: +36-1-795-1860 

 

2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) 

bekezdésére figyelemmel a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként nem köthető 

olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen 

visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, 

amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet 

meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 

1. pontja tartalmazza. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a 

szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 

55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. 55. § 

kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további feltételeket is megállapíthat a 

visszterhes szerződések megkötésének vagy azok alapján történő kifizetések 

feltételeként.  

3) A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a jelen 

közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási 

szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a következők szerint: 

közbeszerzési részenként legalább 50.000.000 Ft/év és káreseményenként legalább 

20.000.000 Ft/kár. A szerződést az Ajánlatkérő számára igazolja, illetve az utolsó 

műszaki átadás időpontjáig fenntartja. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az 

ajánlattevő és valamennyi közreműködő tevékenységére, hibás teljesítéséből eredő 
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felelősségére, a személyi sérüléssel járó károkra, valamint az ezekre visszavezethető 

nem vagyoni károkra és a tisztán vagyoni károkra is. 

4) Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőnek, az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatában be kell nyújtania aláírási 

címpéldányt, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintát, 

cégnek nem minősülő ajánlattevő esetén az aláírásra jogosult aláírás mintáját.  

5) Vonatkozó jogszabályok különösen: 

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;  

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet; 

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

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet; 

- az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. 

rendelet;  

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; 

- a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet; 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről. 

 

6) Többváltozatú ajánlat nem megengedett, részajánlat tétel megengedett valamennyi 

részre. 

 

 

2.6. AZ ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján 

létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben 

(EKR) folytatja le. Jelen közbeszerzési eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben 

foglaltak is irányadók. Ezzel kapcsolatban az ajánlatkérő különösen az alábbiakra hívja fel a 

figyelmet: 

 Az ajánlatot és az ajánlathoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat (hiánypótlás, 

árindokolás, stb.) az EKRr., valamint a Kbt. 40-41/C. §-ok alapján elektronikus 

példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot 

elektronikusan megjeleníthető formátumban kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. 

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyet Ajánlattevő az EKR-ben 

rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként 

kitölteni (EKRr. 11. § (1) bekezdés). 

 az EKRr. 11.§, 12. §-ában foglaltakra az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az 

EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott 

követelmények esetében,  

 az EKRr. 15. §, 16. § és 17. §-ában foglaltakra az ajánlattételi határidő időpontjának 

meghatározása, üzemzavar esetén szükséges meghosszabbítása és az elektronikus 

bontás szabályaival kapcsolatban, 

 az EKRr. 20. § (1) bekezdésében foglaltakra az iratbetekintéssel kapcsolatban, 
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 az EKRr. 22. §-ában foglaltakra az üzemzavar, üzemszünettel kapcsolatban, e körben 

irányadók továbbá a 40/2017. (XII.27.) MvM rendeletben foglaltak is. Az 

elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését az Új Világ Nonprofit Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. Elérhetőségek: 

o Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail-címe: ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu 

o Üzemeltető ügyfélszolgálati telefonszáma: +36/1-465-8899 /1-es mellék 

(munkanapokon 8:00-16:00) 

o EKR-használat jogi támogatása: ekr@me.gov.hu 

o Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/ 

o Üzemeltetői weboldal: www.ujvilag.gov.hu 

 ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus 

dokumentumokat pdf formátumban, az árazott költségvetéseket szerkeszthető excel 

formátumban is be kell nyújtani.   

 

3. AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

 

Az ajánlatban benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban jelen dokumentáció számos 

nyilatkozatmintát tartalmaz, amelyeket Ajánlatkérő állított össze. Ajánlatkérők számára ezen 

minták alkalmazása valamennyi rész esetében ajánlott, de nem kötelező. Amennyiben 

ajánlattevő más dokumentum mintákat kíván alkalmazni, annak adattartalmának teljességéért, 

az előírásoknak való megfelelőségéért ajánlattevő tartozik felelősséggel. 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi rész esetében az EKR-ben csatolt formában 

benyújtandó elektronikus dokumentumokat pdf formátumban; az árazott 

költségvetéseket szerkeszthető excel formátumban, valamint a cégszerűen aláírt 

változatát pdf formátumban kell benyújtani. A fentiektől eltérő formátum alkalmazása 

esetén a csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és 

ajánlatkérő az EKRr. 11. § (2) vagy (3) bekezdése szerint jár el.  

 

Valamennyi rész esetében ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) 

valamint (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint. Ajánlattevőnek az ajánlatában 

nyilatkoznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról is.  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. A változásbejegyzési eljárásról szóló nemleges nyilatkozat is 

csatolandó az ajánlathoz. 

 

Ajánlattevő által az ajánlattételi határidőig benyújtandó dokumentumok és 

nyilatkozatok valamennyi rész esetében 

Ssz. Megnevezés  Dokumentum/nyilatkozat típusa 

és elérhetősége 

1. 
Felolvasólap  típus: EKR elektronikus űrlap 

elérhetőség: nyilatkozat összeállító 

2. 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint  típus: EKR elektronikus űrlap 

elérhetőség: benyújtandó iratok 

jegyzéke 

3.  

Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési 

eljárásról. (Nemleges nyilatkozat is csatolandó.)  

Figyelem: a benyújtandó nyilatkozatban meg kell 

típus: EKR elektronikus űrlap 

elérhetőség: benyújtandó iratok 

jegyzéke 

mailto:ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu
mailto:ekr@me.gov.hu
https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/
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jelölni a gazdasági szereplő (ajánlattevő) nevét 

4. 

Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek 

az ajánlatában be kell nyújtania a 2006. évi V. 

törvény 9. § (1) bekezdése szerinti közjegyzői 

aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy 

aláírás-mintát, amennyiben ezek az adott 

szervezet vonatkozásában nem értelmezhetők, 

abban az esetben az aláírásra jogosult aláírás-

mintáját. 

típus: EKR-ben csatolt formában 

benyújtandó (.pdf formátumban) 

elérhetőség: - 

5.  

Nyilatkozat üzleti titokról 

 

típus: EKR elektronikus űrlap 

elérhetőség: benyújtandó iratok 

jegyzéke 

6. 

Nyilatkozat biztosításról és egyenértékűséggel 

kapcsolatban 

típus: EKR-ben csatolt formában 

benyújtandó (.pdf formátumban) 

elérhetőség: jelen dokumentáció 1. 

számú melléklete 

 Nyilatkozat kizáró okokkal kapcsolatban  

7. 

Nyilatkozat kizáró okok tekintetében (ajánlattevő 

vonatkozásában) 

Figyelem: a benyújtandó nyilatkozatban meg kell 

jelölni a gazdasági szereplő (ajánlattevő) nevét. 

típus: EKR elektronikus űrlap 

elérhetőség: benyújtandó iratok 

jegyzéke 

8. 

Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek 

vonatkozásában  

Figyelem: a benyújtandó nyilatkozatban meg kell 

jelölni a gazdasági szereplő (ajánlattevő) nevét  

típus: EKR elektronikus űrlap 

elérhetőség: benyújtandó iratok 

jegyzéke 

9. 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont 

kb) alpontja tekintetében 

Figyelem: a benyújtandó nyilatkozatban meg kell 

jelölni a gazdasági szereplő (ajánlattevő) nevét és 

ki kell tölteni a további releváns adatokat is. 

típus: EKR elektronikus űrlap 

elérhetőség: benyújtandó iratok 

jegyzéke 

 
Nyilatkozat alkalmassági követelményekkel 

kapcsolatban 

 

10. 

Nyilatkozat alkalmassági követelményekre 

vonatkozóan 

típus: EKR elektronikus űrlap 

elérhetőség: benyújtandó iratok 

jegyzéke 

 
Nyilatkozatok a Kbt. 65. § (7) bekezdésével 

összefüggésben 

 

11. 

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. (Nemleges 

nyilatkozat is csatolandó.) 

 

típus: EKR elektronikus űrlap 

elérhetőség: benyújtandó iratok 

jegyzéke 

 Egyéb dokumentumok  

12. 

Amennyiben az ajánlattevő kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezetet, személyt vesz 

igénybe, akkor a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 

a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset 

kivételével az ajánlatba csatolni kell a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

olyan szerződésben, előszerződésben vagy más 

típus: EKR-ben csatolt formában 

benyújtandó (.pdf formátumban) 

elérhetőség: jelen dokumentáció 2. 

számú melléklete 
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formában vállalt kötelezettségvállalását 

tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt  

13. 

Adott esetben a Közös ajánlattevők 

megállapodása 

típus: EKR-ben csatolt formában 

benyújtandó (.pdf formátumban) 

elérhetőség: - 

14. 

Árazott költségvetés  típus: EKR-ben csatolt formában 

benyújtandó (.xls vagy .xlsx 

formátumban és cégszerűen 

aláírva pdf formátumban) 
elérhetőség (árazatlan költségvetés): 

benyújtandó iratok jegyzéke 

15.  

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetén az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz köteles 

csatolni a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről 

a cégbíróság által megküldött igazolást. 

típus: EKR-ben csatolt formában 

benyújtandó (.pdf formátumban) 

elérhetőség: - 

 

16. 

Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontok 

(Nemleges nyilatkozat is csatolandó.) 

 

típus: EKR elektronikus űrlap 

elérhetőség: benyújtandó iratok 

jegyzéke 

 

17. 

Nyilatkozat bemutatott szakemberekről típus: EKR elektronikus űrlap 

elérhetőség: benyújtandó iratok 

jegyzéke 

 

18. 

M.1 alkalmassági minimumkövetelmény 

tekintetében bemutatott „MV-É” szakember  

alkalmassági minimum követelményen felüli 

szakmai tapasztalatot alátámasztó önéletrajza 

(része a rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat) - 

"0" értéktől nagyobb megajánlás esetén 

benyújtandó 

típus: EKR-ben csatolt formában 

benyújtandó (.pdf formátumban) 

elérhetőség: jelen dokumentáció 3. 

számú melléklete 

19. 

Nyilatkozat értékelési részszempont 

alátámasztására: 

környezetvédelmi vállalások részletezése- "0" 

értéktől nagyobb megajánlás esetén benyújtandó 

típus: EKR-ben csatolt formában 

benyújtandó (.pdf formátumban) 

elérhetőség: jelen dokumentáció 4. 

számú melléklete 

20. 

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának 

igazolása 

típus: EKR-ben csatolt formában 

benyújtandó (.pdf formátumban) 

elérhetőség: - 

21. 

Az alkalmasság igazolása érdekében igénybe 

venni kívánt más szervezet Kbt. 114. § (2) 

bekezdése szerinti nyilatkozata 

típus: EKR-ben csatolt formában 

benyújtandó (.pdf formátumban) 

elérhetőség: jelen dokumentáció 5. 

számú melléklete 

Ajánlattevő által - a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra - benyújtandó 

dokumentumok és nyilatkozatok 

22. 
Referenciaigazolás 

M.2 alkalmassági minimumkövetelmény 

típus: EKR-ben csatolt formában 

benyújtandó (.pdf formátumban) 
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alátámasztására elérhetőség: jelen dokumentáció 6. 

számú melléklete 

23. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján amennyiben a 

bemutatott szakember rendelkezik a 266/2013. 

(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” 

kategóriájú felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal, akkor az ajánlatban meg kell adni 

az érvényes felelős műszaki vezetői jogosultságot 

igazoló kamarai nyilvántartási számot, valamint a 

jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos 

elérhetőségi útvonalát  

típus: EKR-ben csatolt formában 

benyújtandó (.pdf formátumban) 

elérhetőség: jelen dokumentáció 7. 

számú melléklete 

24. 

Amennyiben a bemutatott szakember nem 

rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. 

rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal, csatolandó a 

szakember előírt képzettségét igazoló 

dokumentum egyszerű másolata, valamint az 

előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a 

szakember által saját kezűleg aláírt szakmai 

önéletrajz (része a rendelkezésre állásról szóló 

nyilatkozat). Egyenértékű képzettség esetében az 

egyenértékűséget igazoló dokumentum 

benyújtása szükséges. 

típus:  

képzettségét igazoló dokumentum 

egyszerű másolata 

EKR-ben csatolt formában 

benyújtandó (.pdf formátumban) 

elérhetőség: - 

önéletrajz 

EKR-ben csatolt formában 

benyújtandó (.pdf formátumban) 

elérhetőség: jelen dokumentáció 8. 

számú melléklete 

egyenértékűséget igazoló 

dokumentum 

EKR-ben csatolt formában 

benyújtandó (.pdf formátumban) 

elérhetőség: - 

25. 

Nyilatkozat kizáró okok tekintetében (ajánlattevő 

vonatkozásában) 

Figyelem: a benyújtandó nyilatkozatban meg kell 

jelölni a gazdasági szereplő (ajánlattevő) nevét. 

típus: EKR elektronikus űrlap 

elérhetőség: benyújtandó iratok 

jegyzéke 

26. 

Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek 

vonatkozásában  

Figyelem: a benyújtandó nyilatkozatban meg kell 

jelölni a gazdasági szereplő (ajánlattevő) nevét  

típus: EKR elektronikus űrlap 

elérhetőség: benyújtandó iratok 

jegyzéke 

27. 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont 

kb) alpontja tekintetében 

Figyelem: a benyújtandó nyilatkozatban meg kell 

jelölni a gazdasági szereplő (ajánlattevő) nevét és 

ki kell tölteni a további releváns adatokat is. 

típus: EKR elektronikus űrlap 

elérhetőség: benyújtandó iratok 

jegyzéke 

 

Szerződéskötéssel egyidejűleg a nyertes Ajánlattevő köteles benyújtani Ajánlattevőnek a 

részletes pénzügyi-műszaki ütemterv tervezetét. 

Jelen eljárásban valamennyi rész esetében ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) 

pontját.  

Az ajánlat részeként be kell nyújtani a dokumentáció előírásainak megfelelően beárazott 

tételes költségvetést (szakmai ajánlat). 
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja 

Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának 

feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta 

meg. 

 

4. KÖZBESZERZESI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS TERVDOKUMENTÁCIÓ  

(külön dokumentumként csatolva) 

 

5. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS  

(külön dokumentumként csatolva) 

 

6. KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 
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Kivitelezési szerződés 

/1-2. rész/ 

amely létrejött egyrészről  

Tiszaföldvár Város Önkormányzata  

Cím:  

képviselője:  

adószám:  

pénzforgalmi számlaszám:  

email: 

telefon:  

mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről 

 

név:  

székhely:  

adószám: 

cégjegyzékszám:  

számlavezető bank: 

pénzforgalmi számlaszám: 

képviseletében eljár:  

email: 

telefon:  

mint kivitelező (a továbbiakban: Kivitelező) között az alábbi feltételekkel: 

 

1. A szerződés tárgya 

1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pont nyílt közbeszerzési eljárást folytatott 

le „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” tárgyban.    

            Kivitelező a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását, az ajánlattételi dokumentációját 

megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható 

gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek megfelelően tette meg. A közbeszerzési 

eljárás ……… számú ………….. elnevezésű részének nyertese a Kivitelező. A 

közbeszerzési eljárás dokumentumai (különösen: az ajánlati felhívás, az ajánlattételi 

dokumentáció és a Kivitelező ajánlata) alapján kerül sor jelen szerződés megkötésre. 

Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

dokumentációjának részeként Kivitelező rendelkezésére bocsátotta.   

A fejlesztés a(z)
1
 

1. rész esetében uniós forrásból és saját forrásból valósul meg, 

2. rész esetében uniós forrásból valósul meg, 

a szerződés finanszírozása 100,0 %-ban vissza nem térítendő támogatásból történik. 

Projekt címe: „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron”. Projekt száma: 

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00008. 

                                                           
1
 Jelen Szerződés 1.1 pontjában megjelölt részen kívül a további részek törlendők. 
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1.2. Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, Kivitelező pedig vállalja az 1.1. 

pontban megnevezett építési beruházás megvalósítását az alábbi helyszínen
2
:  

1. rész: Városi Művelődési Ház Tiszaföldvár (5430 Tiszaföldvár, Malom út 1. hrsz 

1776);  

2. rész: Vadárvácska Óvoda (5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 124. hrsz: 1531);  

a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban szereplő előírások, valamint a jelen 

szerződésben foglaltak szerint. 

 

2. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

2.1. Megrendelő fő kötelezettsége a Kivitelező szerződésszerű teljesítésének az átvétele és a 

jelen szerződésben meghatározott díj kifizetése.  

2.2. Megrendelő műszaki ellenőre útján ellenőrzi a kivitelezést abból a szempontból, hogy 

az a szerződés, illetve a jogszabályok, valamint egyéb előírások rendelkezéseinek 

megfelelően történik-e. 

2.3. Megrendelő köteles az építéshez szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas 

állapotban a Kivitelező részére átadni jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 5 

munkanapon belül. A munkaterület átadása a szerződő felek által felvett 

jegyzőkönyvvel történik. A felek rögzítik a munkaterület átadáskori állapotát, amely 

irányadó lesz annak visszaadása során is.  

2.4. Megrendelő felelősséget vállal azért, hogy az átadott munkaterületre harmadik 

személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely az építési munkák kivitelezését 

akadályozná. A munkavégzés feltételeinek biztosítása Kivitelező feladata.  

2.5. Megrendelő részt vehet a Kivitelező által kezdeményezett eljárásokon és 

egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a feladatok 

teljesítését, az építési munkák végzését. 

 

3. Kivitelező jogai és kötelezettségei 

 

3.1. Kivitelező fő kötelezettsége az 1.2. pont alatti munkák előírt módon történő elvégzése 

és jelen szerződésben meghatározott módon történő átadása. Kivitelező köteles a 

szerződés tárgyát képező munkákat szerződésszerűen, teljeskörűen, műszakilag és 

minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki 

szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben 

elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen 

teljesíteni. A kivitelező fentieken túl kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a 

jótállási és szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

3.2. Kivitelező az elvégzett munkáért teljes - a többi alvállalkozóval kötött szerződésekben 

kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért is fennálló - 

eredményfelelősséggel tartozik. 

3.3. A Kivitelezőnek szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai 

ismeret szerint kell teljesítenie a feladatait.  

                                                           
2
 Jelen Szerződés 1.1 pontjában megjelölt részen kívül a további részek törlendők. 
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3.4. Kivitelező köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a 

balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a 

tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből 

származó következmények a Kivitelezőt terhelik, beleértve a kárviselést is.  

3.5. A kivitelezés magában foglalja a teljes munkaterület biztonságos helyreállítását, 

valamint a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz 

történő elszállítását, amelyekre Kivitelező köteles.  

3.6. A Kivitelező köteles elvégezni mindazon munkálatokat - függetlenül attól, hogy azok 

mely szakterületet érintik - amelyek a jelen szerződés tárgyát képező létesítmény 

rendeltetésszerű használatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek. 

3.7. A kivitelezés körében a Kivitelező feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok, 

eszközök, készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges 

minőségvédelmi vizsgálatok elvégeztetése, és megfelelőségi igazolások beszerzése. A 

Kivitelező saját költségén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, 

gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). A 

Kivitelező a kivitelezési munkákhoz szükséges villamos energia, víz, csatorna és egyéb 

szolgáltatások díját viseli. 

3.8. A Kivitelező saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a műszaki átadás-

átvétel napjáig a készülő létesítmény és az ahhoz kapcsolódó munkaterület (a tárolt, 

illetve beépített anyagok, készülékek, berendezések stb.) őrzéséről és védelméről, a 

vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes 

időszaka alatt a kárveszélyt a Kivitelező viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át 

a Megrendelőre.  

3.9. Kivitelező köteles a szerződéskötés időpontjára a jelen szerződés tárgyát képező 

munkákra vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással rendelkezni a szerződés teljes 

időtartamára, legalább 50.000.000 Ft/év és káreseményenként legalább 20.000.000 

Ft/kár értékben. A kötvény a szerződés mellékletét képezi. 

3.10. A szerződés teljesítésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

rendelkezései is irányadók. 

3.11.  A Kivitelező 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 Kivitelező 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Kivitelező a szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti.  

3.12.  Kivitelező a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a közbeszerzési eljárásban az 

alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott gazdasági szereplőt, gazdálkodó 

szervezetet.  

A kapacitást nyújtó gazdasági szereplők, gazdálkodó szervezetek teljesítésben való 

közreműködését Megrendelő fokozottan ellenőrzi műszaki ellenőre útján. A 

kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, a 

szerződés felmondását vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi 

közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat. 
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3.13.  A szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában a Kbt. 138. § (1) – (2) 

bekezdésében foglaltak is alkalmazandók. 

A nyertes ajánlatban megajánlott, szakemberre vonatkozó minőségi szempont, amelyek 

az ajánlatban értékelésre kerültek: a teljesítésbe bevonásra kerülő M.1 alkalmassági 

minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) 

szakember neve: ………………….. és alkalmassági minimum követelményen felüli 

szakmai tapasztalata ……..… hónap. (Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kerül 

kitöltésre szerződéskötéskor.)  

 

3.14. Megrendelő elszámolási kötelezettséggel tartozik tárgyi projekt kapcsán a támogatást 

nyújtó szervezet felé. Kivitelező kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a 

támogatás felhasználásáról történő elszámolási eljárás során, annak lezárásáig 

Megrendelő rendelkezésére áll, együttműködik Megrendelővel, és a tőle elvárható 

módon mindent megtesz annak érdekében, hogy Megrendelő tárgyi projekttel 

kapcsolatos elszámolási kötelezettségének teljesítését elősegítse. Vállalkozó 

kifejezetten vállalja a „TOP Plusz 2.1.1-21. Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” program felhívásában részletezett megvalósulási dokumentáció 

elkészítését, amelyet a műszaki átadás-átvétel időpontját megelőzően Megrendelő 

rendelkezésére bocsát egyrészt nyomtatott papíralapú iratként, másrészt elektronikus 

formában. E pontban részletezett kötelezettség nem teljesítésével Kivitelező jelen 

Szerződés 11.  pontja szerinti szerződésszegést követ el. 

 

3.15.   A nyertes ajánlatban megajánlott, környezetvédelemre vonatkozó szempontok, amelyek 

értékelésre kerültek:  

(Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kerül kitöltésre szerződéskötéskor.) 

 

 Szempont Megajánlás 

1.  Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik. …………… 

2. Kivitelező vállalja, hogy 18:00-6:00 óra között nem végez 

szállítási feladatokat a munkaterületre. 

…………… 

3. Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért 

felelős személy kijelölését vállalja. 

…………… 

4. Kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító 

járműveket alkalmaz. 

…………… 

5. Kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása 

kivitelezés teljes időtartama alatt. 

…………… 

 

Az építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy neve: 

…………………………….. 

A vállalások teljesítését Megrendelő műszaki ellenőre, illetve Megrendelő ellenőrzi, és 

azok nem teljesülése esetén azt haladéktalanul jelzi az építési naplóban történő 

rögzítéssel. 

Az ellenőrzés menete: 

- 1., 5. pontok: vizuális észleléssel; 

- 2. pont: szállítólevelek ellenőrzésével; 

- 4. pont: szállító jármű(vek) forgalmi engedélye alapján. 
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A környezetvédelmi vállalások nem teljesülése esetén alkalmazandó jogkövetkezményt 

a szerződés 11.4. pontja tartalmazza. 

 

3.16.  Kivitelező vállalja, hogy az új födém szigetelés elkészítéséhez szükséges meglévő 

napelemes rendszert leszereli, és a szigetelés elkészítését követően azt visszahelyezi, 

beüzemeli saját költségén. 

 
4. A felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében 

 

 A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve 

kötelesek eljárni. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-

felhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a 

szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Így pl. a Kivitelező értesítési kötelezettsége 

különösen kiterjed a teljesítés minőségét, határidejét érintő körülményekre, az 

anyagbeszerzés akadályaira, a kiviteli tervek módosításának, pótmunkák elvégzésének 

szükségességére; a Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a fizetési 

képességével kapcsolatos körülmények, valamint a jelen szerződés műszaki tartalmát 

meghaladó munkák elvégzésére irányuló igényei tekintetében áll fenn. Kivitelező 

akadályoztatása esetén az akadályközlést megalapozó dokumentumokat (pl. 

beszállítóval történt levelezés, megrendelés, akadályközlés) a Kivitelező minden 

esetben köteles – másolatban - Megrendelő rendelkezésre bocsátani. Az együttműködés 

keretében mindegyik fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél által 

kezdeményezett kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles minden tőle 

elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már 

bekövetkezett károk enyhítése érdekében. 

 

5. Képviselők 

 

5.1.A szerződő felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban 

a helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak 

személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban 

értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel 

egyidejűleg válik hatályossá. 

 

Megrendelő műszaki ellenőre: ... (név, cím, telefonszám) 

Kivitelező felelős műszaki vezetője: (név, cím, telefonszám) 

 

A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés 

mennyiségi és minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítések és az ezek alapján 

benyújtott számlák leigazolására, a műszaki átadás- átvételi eljárásokban való 

részvételre, pótmunkák elrendelésére. 

A Kivitelező képviselőjének a hatásköre kiterjed az építési helyszín műszaki 

munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Kivitelező nevében és 
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képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Kivitelezőhez 

intézett bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére. 

A felek meghatalmazott képviselői jelen szerződés módosítására nem jogosultak.  

5.2. Megrendelő műszaki ellenőre útján bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely 

szakaszát. A Kivitelező felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni arról, hogy 

az ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, így pl. köteles előzetesen értesíteni a 

Megrendelő műszaki ellenőrét arról, ha valamely munkarész eltakarásra kerülne, 

továbbá, ha valamely alvállalkozó részmunkájának Kivitelező általi átvételére kerül 

sor. 

5.3. Megrendelő műszaki ellenőre különösen a felhasználásra kerülő anyagok minősége 

kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás 

teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához 

elengedhetetlenül szükséges munka elvégzése érdekében adhat utasítást a 

Kivitelezőnek.  

 

6. Alvállalkozók bevonása 

 

6.1.Kivitelező a szerződés teljesítésébe az alábbi alvállalkozókat vonja be: 

 

           ……………………………………………………………..
3
 

           …………………………………………………………….. 

 

            Kivitelező nyilatkozik, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozók nem állnak a jelen 

szerződés előzményét képező közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

Kivitelező a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden 

további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni (megnevezés, 

elérhetőség, képviseletre jogosult megjelölésével).  Kivitelező feladata valamennyi 

alvállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkötése. Az 

igénybe vett alvállalkozókról, az általuk végzett munkákról és azok nettó kivitelezői 

díjhoz viszonyított arányáról a kivitelező a Megrendelőt folyamatosan tájékoztatni 

köteles. A kivitelező a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát 

maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős 

minden olyan kárért is, amely a nélkül nem következett volna be. 

 

7. Határidők 

 

7.1. Az építési munkaterület átadás-átvételének időpontja: …(év/hónap/nap)………….., 

amely nap a kivitelezői teljesítés kezdő napja is egyben. Az építési napló megnyitottá 

válik, miután a Kivitelező az építési munkaterület átadását elfogadta.   

7.2.    Kivitelező teljesítésének határideje, amely egyben a műszaki átadás-átvétel napja: 

2023. november 30.  

Jelen szerződés mellékletét képezi a Kivitelező részletes pénzügyi-műszaki ütemterv 
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 megnevezés, elérhetőség, képviseletre jogosult megjelölésével, amennyiben a szerződés aláírásakor ismert 
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tervezete. 

7.3. Kivitelező jogosult a szerződésben, illetve a pénzügyi-műszaki ütemterv tervezetben 

kikötött határidő előtt is teljesíteni, erről 10 munkanappal korábban írásban értesíteni 

kell a Megrendelőt. 

7.4.     Birtokbaadás időpontja: a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 

33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. 

 

8. A szolgáltatások átvétele 

 

8.1. A szerződés tárgyát képező munkák befejezésekor a felek műszaki átadás-átvételi 

eljárást folytatnak le az Épkiv. rendelkezéseinek megfelelően. A műszaki átadás-

átvételi eljárás során az elkészült építési kivitelezési munkát és a jelen szerződésben 

foglaltak teljesülését Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr köteles 

megvizsgálni. A műszaki átadás-átvételi eljárásról az Épkiv. szerinti e-jegyzőkönyvet 

kell készíteni. 

8.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját a Megrendelő a Kivitelező azt 

megelőző 10 munkanappal előre történő készre jelentése alapján tűzi ki. Az átadás-

átvételi eljárást a készre jelentést követő 15 napon belül meg kell kezdeni, és a 

megkezdést követő 30 napon belül le kell zárni.  

8.3. A műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban a részletes szabályokat az Épkiv. 

tartalmazza. 

 

9. Fizetési feltételek 

 

9.1. A felek a szerződés tárgyát képező munkák kivitelezési díját ………………….,- Ft + 

……………..Ft ÁFA (27%), mindösszesen bruttó …….…………………… Ft 

átalányösszegben állapítják meg.  

9.2. A kivitelezési díj a befejezés időpontjára prognosztizált egyösszegű átalányár, mely az 

ajánlati felhívás és ajánlattételi dokumentáció (melynek része volt az árazatlan 

költségvetés és tervdokumentáció is) rendelkezései alapján, a kivitelező 

felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra. A kivitelezési díj 

tartalmaz minden, a Kivitelező tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, 

járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott 

tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A kivitelező a fenti díjon felül a 

szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult 

költséget elszámolni. A kivitelezési díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés 

elválaszthatatlan mellékletét képező, a jelen szerződés alapját képező közbeszerzési 

eljárás közbeszerzési dokumentumai és a Kivitelező benyújtott ajánlata tartalmazza, 

melyre vonatkozóan a kivitelezési díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a szerződés 

tárgyát képező munkák kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és 

anyagköltséget tartalmazza.   

9.3.    A kivitelezési díj tartalmazza a szerződés tárgyát képező munkák megvalósításának 

teljes költségét, különösen 

 a közműcsatlakozások összes költségét,  
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 adót, illetéket, járulékot,  

 az átadás – átvételi eljárás, az üzempróbák költségeit,  

 hibajavítás költségeit,  

 ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési 

költséget, 

 vagyonvédelmi költségeket,  

 a kivitelező által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát; 

 a kivitelezőnél felmerülő munkabéreket és járulékait; 

 az anyagszállítási és csomagolási költségeket; 

 állapotrögzítés költségeit a kivitelezés megkezdése előtt, és állapotrögzítés 

költségeit a kivitelezés befejezését követően; 

 a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, illetve a vízszintes és 

függőleges anyagmozgatás költségeit; 

 az elvégzett munkák megóvási költségeit; 

 valamint az építési munkákhoz kapcsolódó – kivitelezőt terhelő - helyreállítási 

munkák költségeit; 

 a munkaszervezési költségeket (organizációs költségeket stb.); 

 a munkaterületre történő felvonulás és az onnan történő levonulás költségeit;  

 az ajánlatadás és az átadás közötti árváltozásból és inflációs hatásból eredő 

költségeket; 

 a jótállási és szavatossági körben végzendő munkák fedezetét; 

 az Épkiv. 3. § (5) bekezdése szerinti, itt fel nem sorolt költséget, díjat, fedezetet, 

nyereséget,  

 továbbá valamennyi egyéb költséget is, amely a kivitelező szerződésszerű 

teljesítéséhez szükséges. 

9.4. A teljesítés folyamán Kivitelező az alábbi számlák benyújtására jogosult: 

Előlegszámla
4
: a Kbt. 135. § és az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 

részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján Kivitelező a 

szerződés elszámolható összege 20%-ának megfelelő összegű előleget igényelhet. Az 

előleggel kapcsolatos rendelkezéseket a 9.8. pont tartalmazza. 

1. Részszámla: 15 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 15%-ának 

megfelelő összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását 

követően, 

2. Részszámla: 35 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 20%-ának 

megfelelő összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását 

követően, 

3. Részszámla: 60 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 25%-ának 

megfelelő összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását 

követően, 
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 Amennyiben a Kivitelező nem tart igényt előlegre, akkor ezt a rendelkezést figyelmen kívül kell hagyni. 
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4. Részszámla: 80 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 20%-ának 

megfelelő összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását 

követően, 

Végszámla: 100 %-os műszaki készültségnél a kivitelezési díj 20%-ának megfelelő 

összegű számla, a műszaki átadás-átvételi eljárást követően. Előleg igénybevétele 

esetén az előleg összege a 80 %-os és 100 %-os műszaki készültségnél benyújtott 

számlákból egyenlő részekben kerül levonásra. A 2007. évi CXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Áfa tv.) előírásai szerint jogosult Kivitelező a számlák kibocsátására. A 

teljesítésigazolás kiállítására az Épkiv. 31. §-ának előírásai irányadók.  

9.5. A kivitelezési díj kifizetéséhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni: 

 számla az elvégzett munkákról, tételes kidolgozású melléklettel, részletezve az 

alvállalkozói teljesítés arányát és összegét is; 

 teljesítésigazolás az elvégzett munkáról; 

 műszaki átadás-átvételi eljárásról készített jegyzőkönyv (végszámla esetén); 

 együttes adóigazolás, vagy nyilatkozat arról, hogy a kivitelező a 

köztartozásmentes adatbázisban szerepel; 

 a jelen szerződés 3.4. pontjában előírtak dokumentált igazolása (végszámla 

esetén). 

9.6.   A Támogatási Szerződés terhére el nem számolható költségek kifizetése teljes 

egészében a Megrendelő saját forrásából történik. Tartalékkeret nem áll rendelkezésre.  

A szerződés teljesítése tekintetében a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7) bekezdései is 

alkalmazandók.  

Amennyiben a Kivitelező a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, a részszámlák 

és végszámla összegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak 

alapján, a számla és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül 

átutalással kerül kiegyenlítésre. Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetésre a 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint kerül sor. Az Áfa 

tv.142. § alapján Megrendelő tájékoztatja a Kivitelezőt, hogy a kivitelezési munka nem 

építési engedély köteles.  

A kifizetés az utófinanszírozás szabályai szerint történik. 

9.7. Megrendelő a benyújtott és elfogadott számlákat a 9.4., 9.5. és 9.6. pontban foglaltak 

alapján egyenlíti ki a Kivitelező ……………Banknál vezetett ……………………… 

számú számlájára. 

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság köteles a Ptk-ban 

meghatározott (6:155. §), és a késedelem időtartamához igazodó mértékű késedelmi 

kamatot megfizetni Kivitelező részére. 

9.8.    Előleggel kapcsolatos rendelkezések
5
: Az előleg igénylésének és kifizetésének a 

feltétele az előleg visszafizetési biztosíték Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti 

formában történő rendelkezésre bocsátása. Az előleg igénylése előlegbekérő alapján 

történik, amelyet a szerződéskötéskor be kell nyújtani a Megrendelő részére. 

Megrendelő az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon 

belül kifizeti. 

                                                           
5
 amennyiben a Kivitelező nem tart igényt előlegre, akkor a 9.8. pontot figyelmen kívül kell hagyni 
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9.9.      Mivel a Felek átalánydíjban állapodtak meg, így a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére 

tekintettel Kivitelező az átalánydíjon felül a Ptk. 6:244 § (2) bekezdése által 

meghatározott pótmunka ellenértékét igényelheti, a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti 

többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. Megrendelő köteles azonban 

megtéríteni a Kivitelezőnek a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, 

amely jelen Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, ehhez 

Kivitelezőnek azonban igazolnia kell, hogy az adott költség a többletmunka 

elvégzésével kapcsolatban merült fel, illetve, hogy a költség jellege olyan, hogy arra 

jelen Szerződés megkötésekor kellő szakmai gondossággal sem számított.  

A szerződő felek rögzítik, hogy az esetlegesen felmerülő pótmunkák díját Kivitelező 

közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában szereplő árazott költségvetésben foglalt 

egységárak alapján számolják el egymással. Az árazott költségvetésben nem szereplő 

tétel/ek esetén a Megrendelő által elfogadott egységár képezi az elszámolás alapját. 

Vita esetén a szerződő felek igazságügyi szakértőt vesznek igénybe, amelynek költsége 

Kivitelezőt terheli. 

 

10. Kötbér, jótállás 

 

10.1. Késedelmi kötbér: Kivitelező amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a 

jelen Szerződésben meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), 

késedelmi kötbért fizet, melynek mértéke a nettó kivitelezési díj 0,5 %-a naponta. A 

késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó kivitelezési díj 10%-a, a kötbérmaximum 

elérésekor alkalmazandó jogkövetkezményt a szerződés 11.4. pontja tartalmazza. A 

késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Kivitelezőt a szerződés teljesítése alól.  

Hibás teljesítés esetén a szerződésszerű teljesítéséig az előző bekezdésben 

meghatározott mértékű kötbérre jogosult Megrendelő. 

Meghiúsulási kötbér: amennyiben olyan okból, amiért Kivitelező felelős (Ptk. 6:186. §) 

a Szerződés részben vagy egészben meghiúsul, illetve Kivitelező késedelme a 20 napot 

meghaladja, Kivitelező meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó 

kivitelezési díj 20%-a.  

Megrendelő a szerződés teljesítése során alkalmazza a Ptk. 6:187. § (1)-(2) 

bekezdésének rendelkezéseit. 

Az érvényesített kötbérek együttes mértéke nem haladhatja meg a nettó kivitelezési díj 

30%-át. Megrendelő fenntartja a jogot a kötbéren felüli kárának érvényesítésére. 

 

10.2.   Jótállás: Kivitelező az elvégzett munkákkal kapcsolatban a hibátlan teljesítésért 24 

hónap jótállási kötelezettséggel és szavatossági (kellék- és jogszavatosság) 

felelősséggel tartozik. Kivitelező a bizonyítottan a hibájából keletkezett 

meghibásodásból, illetve működési rendellenességből következő hiba elhárítását 

köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 1 munkanapon belül megkezdeni. 

A jótállási és szavatossági határidők kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárásának napja. 

Jólteljesítési biztosíték: Kivitelező köteles jólteljesítési biztosítékot nyújtani a jótállási 

és szavatossági kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos megrendelői igények 
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biztosítékaként. A biztosíték nyújtható: a) óvadékként az előírt pénzösszegnek a 

Megrendelő számlájára történő befizetésével/átutalásával, vagy b) pénzügyi intézmény 

vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy c) 

biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 

kötelezvénnyel. A biztosíték összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül 

számított kivitelezési díj 5 %-a (azaz öt százaléka). A jólteljesítési biztosítékot 

Kivitelező legkésőbb a jótállási időszak kezdő napján (a műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárásának napja) köteles átutalni vagy rendelkezésre bocsátani Megrendelő részére. A 

jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak lejártának a napjáig folyamatosan fenn 

kell állnia abban az esetben is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul 

vagy nyugvással meghosszabbodik. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jótállási időszak 

alatt a jótállás vagy szavatosság körébe eső hiba keletkezik, úgy Megrendelő megfelelő 

póthatáridő tűzésével felhívja a Kivitelezőt a hiba kijavítására. Amennyiben a 

póthatáridő eredménytelenül telik el, úgy a jólteljesítési biztosíték kedvezményezettje 

(Megrendelő) jogosult a hibát mással kijavíttatni és az ezzel kapcsolatos költségeket, 

valamint a felmerült károkat a jólteljesítési biztosíték terhére érvényesíteni. Megrendelő 

a biztosítékot csak a követelésének megfelelő összeg erejéig veheti igénybe. 

Megrendelő a jótállási időszak lejártának a napját követő 5 (öt) napon belül a 

biztosíték(okirat)ot visszaszolgáltatja. 

Előleg-visszafizetési biztosíték: Nyertes ajánlattevő köteles az igényelt előleg összege 

20%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtani az előleggel való elszámolás 

megrendelői igényének biztosítékaként. A biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum 

benyújtásától az előleggel való teljes elszámolásig kell rendelkezésre állnia. A 

biztosíték nyújtható: a) óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő számlájára 

történő befizetésével/átutalásával, vagy b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által 

vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy c) biztosítási szerződés 

alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 

Amennyiben Kivitelező a biztosítékokat pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 

garancia, kezesség vagy kötelezvény nyújtásával biztosítja, úgy a biztosítéknak meg 

kell felelnie az alábbi feltételeknek: a) Megrendelő vagy az általa megjelölt személy, 

mint kedvezményezett részére szól, b) a biztosítékból származó igények - a Bank 

előzetes hozzájárulása nélkül - nem engedményezhetők és nem átruházhatók, c) a 

biztosítékot kiállító hitelintézet vagy biztosító társaság Magyarország területén 

pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult, d) tartalmazza a kiállító visszavonhatatlan és 

feltétel nélküli kötelezettségvállalását a kedvezményezett általi első felszólítástól 

számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti fizetésre, e) a biztosítékot kiállító nem 

jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a Kivitelezőt az alapjogviszony alapján 

megillető bármilyen kifogásolás érvényesítésére, továbbá lemond a szolgáltatás 

visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó 

valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a Kivitelezőnek a Szerződésből vagy azzal 

kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, a kedvezményezettel szembeni 

követeléseit érvényesítse. A biztosítékot kiállító a biztosíték érvényesítésére vonatkozó 

kedvezményezetti fizetési felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai 

követelményhez, amely a kedvezményezett érvényesítési jogát korlátozza, ide nem 
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értve a biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű aláírás igazolására vonatkozó 

követelményeket. 

 

11. Szerződésszegés, felmondás 

 

11.1.    A fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerződés szerinti kötelezettségeinek 

bármelyikét. 

11.2.   A feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 

11.3.   Megrendelő az alábbi esetekben köteles a szerződést felmondani:  

 ha a Kivitelezőben 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 feltétel,  

 ha a Kivitelező 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 feltétel, 

 ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Kivitelező tekintetében 

a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból. 

11.4.   Megrendelő az alábbi esetekben jogosult a szerződést felmondani: 

 Kivitelező 20 napot meghaladó késedelme esetén, 

 Kivitelező - Megrendelő vagy Megrendelő műszaki ellenőre által - az építési 

naplóban rögzített bejegyzéstől számított 5 munkanap elteltével sem a nyertes 

ajánlatában vállalt környezetvédelmi vállalásoknak megfelelően teljesít, 

 a Kbt. 143. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltak bekövetkezése esetén: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 

be, amely nem felel meg a 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. 

cikke 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. 

 ha a Kivitelező fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 

következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. A felek ilyen lényeges 

fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Kivitelezővel 

szemben a szerződés teljesítésnek időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési 

meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, 

felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt 

áll. Amennyiben Kivitelező fizetőképességében lényeges változás következik be, 
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köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül 

írásban értesíteni. 

 ha a Kivitelező bármely szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

12. Kártalanítás 

 

Kivitelezőnek kártalanítania és lehetőség szerint mentesítenie kell Megrendelőt, annak 

megbízottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely  

a) Kivitelező tevékenységéből vagy mulasztásából ered a feladatok teljesítése 

során, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb 

formáival kapcsolatos jogszabályok, hatósági rendelkezések vagy harmadik 

személyek jogai megsértéséből származik, vagy 

b) abból származik, hogy Kivitelező nem teljesítette kötelezettségeit.  

 

13. Egyéb rendelkezések 

 

13.1. Jelen szerződés módosítására kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltakra 

tekintettel kerülhet sor.  

13.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen a Ptk., a Kbt., az 

Étv., az Épkiv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai, továbbá a 

szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, az ajánlattételi 

dokumentáció a kiegészítő tájékoztatások és a kivitelező ajánlata irányadók. 

13.3.  Kivitelező tudomásul veszi, hogy a megtérítendő kárként terheli a jelen szerződés 

megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatai, ha az Kivitelező 

szerződésszegéséből vagy a kivitelezőnek felróható egyéb okból következett be. 

13.4.  A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből esetlegesen felmerülő vitás 

kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton, a Pp. előírásainak megfelelő egyeztetéssel 

kísérlik meg rendezni, melynek sikertelensége esetén bármely jogvitájuk eldöntésére, 

ami a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 

megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, alávetik 

magukat a megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. 

13.5. Amennyiben a Kivitelező külföldi adóilletékességű, köteles a szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Kivitelezőre vonatkozó adatokat az országok 

közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

13.6.    A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi 

korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható 

felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. 

13.7.  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) 

bekezdésére figyelemmel nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen 

szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 

szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
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évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A kötelezettséget vállaló 

ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 

55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy 

ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további feltételeket 

is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok alapján történő 

kifizetések feltételeként. Kivitelező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 

az Áht. 41.§ (6) bekezdése értelmében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és 

kötelezettséget vállal egyben arra, hogy amennyiben a nyilatkozatban foglalt tartalom 

változik, erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. 

13.8.    VIS MAIOR 

 A vis maior esemény olyan, a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől 

függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható, külső 

esemény, amely egyik Félnek sem róható fel – mint például háború, polgári felkelés, 

munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, járvány, sztrájk - amely számottevő módon 

akadályozza vagy lehetetlenné teszi a jelen Szerződés teljesítését, feltéve, hogy ezek a 

körülmények a jelen Szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a jelen Szerződés 

aláírását megelőzően jönnek ugyan létre de a jelen Szerződés teljesítésére kiható 

következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatók. 

 A vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik 

teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a vis maior esemény az érintett Felet 

gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az 

időre szól, ameddig a szóban forgó vis maior esemény hatása fennáll. 

 Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés – részükre fel nem róható – nem 

teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül 

bekövetkezett vis maior eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a 

következmények elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, 

egymással észszerűen és indokoltan együttműködve járnak el. 

 A vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul 

megküldött tájékoztatásban megjelölni a vis maior esemény kezdetét, jellegét és – 

amennyiben lehetséges – várható végét. 

 A vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés 

szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis maior esemény 

bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis 

maior esemény nem érinti. 

 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés 4 példányban készült, 

amelyből 2 példány Kivitelezőt, 2 példány Megrendelőt illeti meg. 

 

Kelt  …………             ….…...év. …....hó …… nap 
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......................…………..   ..................……………. 

Megrendelő     Kivitelező 

 

 

……………………………. 

pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja 

2. számú melléklet: Kivitelező közbeszerzési eljárás során benyújtott nyertes ajánlata 

3. számú melléklet: Kivitelező felelősségbiztosítási kötvénye 

4. számú melléklet: Kivitelező pénzügyi-műszaki ütemterv tervezete 

5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
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5. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T  

 

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények 

teljesüléséről 

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján) 

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány 

alapján: 

Szervezet neve:  

Székhelye:  

Adóilletősége (ha az nem 

Magyarország):  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Statisztikai számjele:  

Cégjegyzésre jogosult 

képviselő(k) neve:  

Cégjegyzés módja: önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó) 

2.) Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult 

képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett 

gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható 

szervezetnek minősül: 

a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosa megismerhető; 

b.) a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről 

szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik 

adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezményt kötött; 

c.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak; 

d.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti 

feltételek fennállnak; továbbá 

e.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § 

(6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a 

kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések 

elévüléséig – az Áht. 55. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-

ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. §. 

kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetet kell érteni. 
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3.) Tudomásul veszem/vesszük, hogy 

 a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére 

teljesíthet szerződés alapján kifizetést; 

 a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis; 

 jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a 

nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli. 

4.) Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi 

felelősségem/felelősségünk tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban 

foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. 

Kelt:  

 _________________________ 

 cégszerű aláírás 
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6. AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA AJÁNLOTT NYILATKOZATMINTÁK 

- valamennyi rész esetében - 
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1. számú melléklet 

Nyilatkozat 

biztosításról és egyenértékűséggel kapcsolatban 

 

 

Alulírott ….................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév)
6
 

ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője  

 

nyilatkozom, 

hogy
7
 

 az ajánlatunkban nem kívánunk egyenértékű megoldással élni 

 az ajánlatunkban a műszaki leírás és/vagy a költségvetés vonatkozásában az alábbi 

egyenértékű megoldással kívánunk élni 

 

Műszaki leírás és/vagy a költségvetési 

tétel megnevezése 

Az egyenértékű megoldást igazoló 

dokumentum megnevezése
8
 

  

  

  

  

  

  

 

Nyilatkozom továbbá, hogy az előírt biztosítással legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 

rendelkezni fogunk és tudomásul vesszük, hogy abban az esetben, amennyiben a 

szerződéskötés időpontjára nem rendelkeznénk az előírt biztosítással, azt Ajánlatkérő az 

ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a 

következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.  

 

Jelen nyilatkozatot a „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 

 

Kelt: …………….., ……. év ………………. hó ……. nap 

 

 

 

…....................................... 

          cégszerű aláírás 
  

                                                           
6
 Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni 

7
 A megfelelő részt vagy a rubrikában történő x elhelyezésével vagy aláhúzással, vagy egyéb módon egyértelműen jelölni 

szükséges! Az alsó rubrikához rendelt eset fennállásakor az ahhoz tartozó táblázatot ki kell tölteni! 
8 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdése szerinti dokumentumokat csatolni kell az ajánlatba! 
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2. számú melléklet 

ELŐSZERZŐDÉS
9
 

 

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéhez 

 

amely létrejött egyrészről  

[Ajánlattevő neve] 

[székhelye] 

adószáma:  ……………………………… 

képviseli:  ……………………………… 

mint ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) 

 

másrészről a(z) 

 

[Kapacitást nyújtó szervezet/személy neve] 

[székhelye] 

adószáma:  ……………………………… 

képviseli:  ……………………………… 

mint kapacitást nyújtó szervezet (a továbbiakban: Kapacitást nyújtó szervezet) 

 

között (a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek megállapítják, hogy Ajánlatkérő „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” 

tárgyban közbeszerzési eljárást (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) indított.  

 

2. Ajánlattevő a Közbeszerzési eljárásban …… számú, ……………… elnevezésű 

közbeszerzési részben ajánlatot nyújt be, és az Ajánlatkérő által a Közbeszerzési eljárást 

megindító felhívás III.1.3) M.1, illetve M.2 pontban
10

 előírt alkalmassági 

követelmény(ek)nek a Kapacitást nyújtó szervezet kapacitására támaszkodva kíván 

megfelelni. 

 

3. Felek, mint a Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője, valamint Ajánlattevő Kapacitást nyújtó 

szervezete jelen előszerződéssel kötelezettséget vállalnak, hogy amennyiben Ajánlattevő 

nyertes ajánlattevőként kerül kihirdetésre, úgy a Közbeszerzési eljárás eredményeként a 

…… számú, ……………… elnevezésű közbeszerzési részben kötendő szerződés 

teljesítéséhez szerződést fognak kötni a 2. pontban megjelölt alkalmassági feltétel(ek) 

szerinti feladatok ellátására (is). A szerződés alapján Kapacitást nyújtó szervezet a 

szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt.  

 

4. Felek megállapodnak, hogy az ellenszolgáltatás összegét a tárgyi előszerződés alapján 

megkötendő szerződésben rögzítik. 

 

5. Kapacitást nyújtó szervezet a Kbt. 65. § (7) bekezdésére figyelemmel kötelezettséget 

vállal arra, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre állnak. 

 

6. Kapacitást nyújtó szervezet meghatalmazza Ajánlattevőt, hogy az EKR-ben elektronikus 

úton teendő nyilatkozatok megtételekor képviseletében eljárhat. 

                                                           
9 Minta, az ajánlattétel elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentum. 
10 A megfelelő alkalmassági követelmény aláhúzandó. 
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7. Felek megállapodnak, hogy jelen előszerződésben nem részletezett kérdésekben a 

végleges szerződés, valamint a Ptk. és a Kbt. előírásai irányadók. 

 

8. Jelen előszerződés 2 (két) számozott oldalból áll, és 2 (két) egymással teljesen azonos 

eredeti példányban készült, amelynek minden oldalát a Felek képviselői kézjegyükkel 

láttak el, és amelyből a Feleket egy-egy példány illeti meg. 

 

9. Felek jelen előszerződést annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt aláírásra jogosult képviselőik által cégszerűen aláírtak. 

 

 

…, … év … hónap … nap 

 

 

……………………………… ……………………………… 

[Ajánlattevő cégszerű aláírása a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről] 

[Kapacitást nyújtó szervezet cégszerű 

aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) 

részéről] 
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3. számú melléklet 

 

M.1 alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-É” szakember  

alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai tapasztalatot alátámasztó 

önéletrajz 

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT ALÁTÁMASZTÁSÁRA 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

Képzettség 

megnevezése: 

 

Szakmai gyakorlat bemutatása 

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

Szakmai gyakorlatot 

alátámasztó korábbi munkák 

megnevezése 

Szakmai gyakorlatot 

alátámasztó korábbi 

munkák időpontjai (-tól, -

ig) (ÉV, HÓNAP)* 

Ellátott 

feladatok/beosztások 

ismertetése (a szakmai 

gyakorlat eldöntéséhez 

szükséges mértékben 

részletezve) 

…………………………….. …….év …….hónaptól 

…….év……..hónapig 

 

…………………………….. …….év …….hónaptól 

…….év……..hónapig 

 

Szakmai gyakorlat (összesen 

egész hónap)* 

** 

 

_______________ hónap  

 

* A szakmai gyakorlati idő meghatározása: 

- az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok 

kerülnek összeadásra, úgy, hogy  

o amennyiben egy adott időszakban többféle szakmai többlet szakmai 

gyakorlatot is szerzett a szakember, az átfedésnek minősül, ezért ilyen 

esetben csak egyszer vehető figyelembe az adott időszak időtartama. 

o a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember 

szakmai tapasztalatába 

 

** Ezen hónap érték kerül a felolvasólapra. Amennyiben az ajánlattevő nem kíván megajánlani 

szakmai gyakorlatot a szakember vonatkozásában, akkor a felolvasólapon 0 hónap megajánlást 

kell szerepeltetni és ebben az esetben az önéletrajzot nem szükséges benyújtani. 

 

Jelen önéletrajzot a „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként csatolom. 
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Nyilatkozom, hogy az „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” tárgyú közbeszerzési 

eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítése során az ajánlattevő rendelkezésére állok. 

 

Kijelentem, hogy a szerződés teljesítése során képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok az 

ajánlatban megjelölt feladatkörben, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, amely a szerződés 

teljesítése során a szerződésben való feladataim elvégzését bármilyen szempontból 

akadályozná. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Kelt: …………….., …….. év ………………. hó ……. nap 

 

 

 

 ……………………………… 

 

 

szakember saját kezű aláírása 
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4. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT ALÁTÁMASZTÁSÁRA 

KÖRNYEZETVÉDELMI VÁLLALÁSOK RÉSZLETEZÉSE 
 

 

Alulírott ……………………………. (név), mint a(z) ………………………………………. 

(cégnév) (székhely: ………………………………………………,) ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője Tiszaföldvár Város Önkormányzata által „Energetikai korszerűsítés 

Tiszaföldváron” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban a jelen okirat aláírásával az alábbi 

környezetvédelmi vállalásokat teszem, az alábbiakat vállalom: 

 Szempont Megajánlás
11

 

1.  Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik  

2. Ajánlattevő vállalja, hogy 18:00-6:00 óra között nem végez 

szállítási feladatokat a munkaterületre 

 

3. Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős 

személy kijelölését vállalja 

 

4. Kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító 

járműveket alkalmaz 

 

5. Kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása kivitelezés 

teljes időtartama alatt 

 

 

Kelt: ………, …... év ………….hó ….. napján 

    

(Cégszerű aláírás) 

 

  

                                                           
11

 A vállalásokat egyértelműen kérjük jelölni, pl. „igen”, „x” stb. A megajánlások számának egyeznie kell a 

felolvasólapon szereplő, összesített darabszámmal! 
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5. számú melléklet 

 

 

Az alkalmasság igazolása érdekében igénybe venni kívánt más szervezet Kbt. 114. § (2) bekezdése 

szerinti nyilatkozata
12

 

 

„Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 

 

 

Alulírott ..............................................(név), mint a ………………… (cégnév) kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam 

igazolni kívánt alábbi alkalmassági követelmény teljesül: 

Ajánlati felhívás
13

 

 III.1.2) P.1 pontban foglalt alkalmassági követelmény 

 III.1.3) M.1) pontban foglalt alkalmassági követelmény 

 III.1.3) M.2) pontban foglalt alkalmassági követelmény 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

…………………………………… 

cégszerű aláírás 

(kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) 

  

                                                           
12 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) külön-külön teszik meg egyszerű nyilatkozat formájában. 
13 Kérjük, tegyen a választásnak megfelelő jelölő négyzetbe x jelet, a többit hagyja üresen! Több is megjelölhető. 
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6. számú melléklet 
 
 

REFERENCIAIGAZOLÁS 

M.2 ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNY ALÁTÁMASZTÁSÁRA 

(minta) 

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

………………………………………) képviseletére jogosult referenciát adó személy ezennel 

kijelentem, hogy a(z) ……………………………… (székhely: 

………………………………………) szervezet
14

 az általam képviselt szervezet részére az 

alábbi referenciát teljesítette
15

: 

A szerződést kötő fél neve, 

székhelye  
 

A referenciamunka rövid 

ismertetése (a szerződés 

tárgya)
16

 

 

A kezdés és a teljesítés 

befejezésének (a műszaki 

átadás-átvétel megtörténtének) 

időpontja év, hó, nap 

részletezettséggel 

 

A teljesítés helye   

Az építési beruházás 

mennyisége  

 

Nyilatkozat arról, hogy a 

teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően 

történt-e. 

 

Jelen igazolást az „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban való felhasználásra állítottam ki. 

 

Kelt: ……………………., …... év ………………….hó ….. napján 

 

 

__________________________ 

Képviseletre jogosult személy aláírása 

  

                                                           
14 Ajánlattevő / közös Ajánlattevő /Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 
15

 Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. 

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének 
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben 
részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az 
ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat 
érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A 
Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más 
szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében. 
16

 A minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal! 

A közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén, ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia-
igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, akkor 
az ajánlatkérő olyan arányban fogadja el a referencia-igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az 
ismertetett építési beruházás tekintetében, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés 
alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ezeket az adatokat az ajánlattevő(k)nek a referenciaként bemutatott teljesítés 
megrendelője által kiadott referencia-igazolásban meg kell adnia. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés) 



DOKUMENTÁCIÓ 

43. oldal, összesen: 45 

7. számú melléklet 

 

Nyilatkozat  

a 321/2015. (X. 31.) Korm. r. 21. § (2) bek. b) pontja tekintetében 

 

Alulírott ….................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév)
17

 

ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az ajánlati felhívás Műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelményei M.1 

pontjában előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában a bevonni kívánt szakember 

kamarai nyilvántartási száma, illetve a kamarai honlap elérhetőségi útvonala:  

 

Szakember 

neve 

Az érvényes felelős műszaki 

vezetői jogosultságot igazoló 

kamarai nyilvántartási szám
18

: 

Az érvényes felelős műszaki vezetői 

jogosultságot nyilvántartó kamarai 

honlap pontos elérhetőségi útvonala
19

: 

   

 

Jelen nyilatkozatot az „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra teszem. 

 

 

Kelt: …………….., ……. év ………………. hó ……. nap 

 

 

 

 

…....................................... 

cégszerű aláírás 

  

                                                           
17 Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni 
18

 Amennyiben nincs ilyen, akkor a „NINCS” szöveget kell beírni 
19 Amennyiben nincs ilyen, akkor a „NINCS” szöveget kell beírni 



DOKUMENTÁCIÓ 

44. oldal, összesen: 45 

8. számú melléklet 

 
 

M.1 alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-É” szakember 

M.1 pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot 

alátámasztó  

önéletrajz 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

Képzettség 

megnevezése: 

 

Szakmai gyakorlat bemutatása 

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

Szakmai gyakorlatot 

alátámasztó korábbi munkák 

megnevezése 

Szakmai gyakorlatot 

alátámasztó korábbi 

munkák időpontjai (-tól, -

ig) (ÉV, HÓNAP)* 

Ellátott 

feladatok/beosztások 

ismertetése (a szakmai 

gyakorlat eldöntéséhez 

szükséges mértékben 

részletezve) 

…………………………….. …….év …….hónaptól 

…….év……..hónapig 

 

…………………………….. …….év …….hónaptól 

…….év……..hónapig 

 

Szakmai gyakorlat (összesen 

egész hónap)* 

 

 

_______________ hónap  

 

* A szakmai gyakorlati idő meghatározása: 

- az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok 

kerülnek összeadásra, úgy, hogy  

o amennyiben egy adott időszakban többféle szakmai többlet szakmai 

gyakorlatot is szerzett a szakember, az átfedésnek minősül, ezért ilyen 

esetben csak egyszer vehető figyelembe az adott időszak időtartama. 

o a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember 

szakmai tapasztalatába 

 

Jelen önéletrajzot az „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra teszem. 

 

Nyilatkozom, hogy az „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” tárgyú közbeszerzési 

eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítése során az ajánlattevő rendelkezésére állok. 

 



DOKUMENTÁCIÓ 

45. oldal, összesen: 45 

Kijelentem, hogy a szerződés teljesítése során képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok az 

ajánlatban megjelölt feladatkörben, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, amely a szerződés 

teljesítése során a szerződésben való feladataim elvégzését bármilyen szempontból 

akadályozná. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Kelt: …………….., …….. év ………………. hó ……. nap 

 

 

 

 ……………………………… 

 

 

szakember saját kezű aláírása 

 

 


