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Ajánlattételi felhívás 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

113. §-a szerinti uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszáma: 

Neve: Budakeszi Város Önkormányzata 

Székhelye/címe: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

Tel:  +36-23-535-710 

Fax:   +36-23-535-712 

E-mail:   farkas.ferenc@budakeszi.hu 

Kapcsolattartó:  Farkas Ferenc 

 

2. Ajánlatkérő nevében eljár: 

Neve: EXANDAS Szolgáltató Kft. 

Székhelye/címe: 1054 Budapest, Honvéd u. 16. I. em. 3. 

Tel:  +36-1-783-1278, +36-1-785-6977 

Fax:   +36-1-700-1924 

E-mail:   kozbeszerzes@exandas.hu 

Kapcsolattartó:  Kaffka Diána 

Képviseli:  dr. Csendes Richárd, Kaffka Diána 

 

3. A választott eljárás 

Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(2) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján, a 

jelen eljárást megindító felhívás megküldésével, a Kbt. Harmadik Része szerinti uniós 

értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez a nyílt eljárás nemzeti 

eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel történő 

alkalmazásával. 

A közbeszerzési eljárás tárgya: építési beruházás. 

Ajánlatkérőnek nincs olyan beszerzése, melyet a Kbt. 19. § (3) bekezdése szerint egybe 

kellene számítania jelen közbeszerzési eljárás értékével. 

 

mailto:kozbeszerzes@exandas.hu
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4. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, 

beszerzési helye és pénzügyi feltételei 

Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a 

közbeszerzés tárgya, illetve a közbeszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében 

hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást 

megindító felhívás, műszaki leírás, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses 

feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, tárgyalási 

jegyzőkönyv(ek), árazatlan költségvetés. 

A közbeszerzési dokumentumok térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. 

A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: ajánlatkérő a 

közbeszerzési dokumentumokat egyidejűleg megküldi az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplőknek. A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatóak át. 

 

5. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Vállalkozási szerződés alapján József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények 

között - és a Nagy Sándor József utca építése - 0+000-- 0+247.10 és a 0+666.50 - 

0+702.38 szelvények között. 

 

6. A beszerzés tárgya és mennyisége: 

„József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor 

József utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” 

Ajánlatkérő a beszerzést részekre bontja, lehetőséget biztosít rész ajánlattételre és 

lehetővé teszi ajánlattevőknek valamennyi részre történő ajánlattételt. Egy ajánlattevő 

jogosult a beszerzés összes részére is ajánlatot tenni.  

 

1. rész: József Attila utca építése - 0+000-tól 0+478,88 szelvények között 

Főbb mennyiségek: 

 aszfaltburkolat bontása közúton 2088 m2 

 betonburkolat bontása járdán 105 m2 

 aszfaltburkolat építése 2129 m2 

 térkőburkolat építése járdán 540 m2 

 

2. rész: Nagy Sándor József utca építése - 0+000-tól 0+247.10 és a 0+666.50-től 

0+702.38 szelvények között 

Főbb mennyiségek: 

 aszfaltburkolat bontása közúton 965 m2 

 betonburkolat bontása járdán 26 m2 

 aszfaltburkolat építése 1250 m2 

 térkőburkolat építése kapubehajtóban 240 m2 

 

A nyertes ajánlattevő feladata: 

A részletes feladatleírást és a mennyiségeket a műszaki leírás tartalmazza. 
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Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

FŐ TÁRGY: 

45233120-6 Közút építése 

TOVÁBBI TÁRGYAK: 

45111000-8 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka 

45233330-1 Utca alapozása 

45233140-2 Közúton folyó munkák 

45233228-3 Útburkolat építése 

45233222-1 Útkövezési munkák 

45233290-8 Útjelző tábla szerelése 

 

7. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 

A szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. 

A teljesítés határideje: legkésőbb 2016. november 15. A teljesítési határidő értékelési 

részszempont. 

 

8. A teljesítés helye: 

1. rész: 2092 Budakeszi, József Attila utca  

2. rész: 2092 Budakeszi, Nagy Sándor József utca 

NUTS kód: HU102 

 

9. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek valamennyi közbeszerzési rész 

esetében: 

9.1. Késedelem esetére kikötött kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) a 

szerződést olyan okból, amelyért felelős [Ptk. 6:186. § (1) bekezdés] késedelmesen 

teljesíti, a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) késedelem esetére kikötött kötbér 

megfizetésére köteles. 

A késedelem esetére kikötött kötbér alapja: a szerződés szerinti, tartalékkeret és 

általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás, mértéke: 1 %/nap, de 

legfeljebb 20 napi tétel. 

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek felróható késedelmes teljesítés esetére 

kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. 

Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét, ajánlatkérő 

jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést. 
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9.2. Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: A szerződés olyan okból történő 

meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) a felelős [Ptk. 6:186. 

§ (1) bekezdés], nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) teljesítés elmaradása esetére kikötött 

kötbért köteles fizetni ajánlatkérőnek (Megrendelőnek). 

A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér alapja: a szerződés szerinti, 

tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás, mértéke: 20 

%-a. 

A kötbérekre vonatkozó általános rendelkezések: 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése 

alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél kötbér fizetésére köteles, ha olyan 

okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha 

szerződésszegését kimenti. 

9.3. Jótállás: 

A teljes körű jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. A 

jótállás időtartama megegyezik a 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-NÉM-KVM 

együttes rendeletben foglaltak szerinti kötelező alkalmassági idővel: 

- Utak és azok műtárgyainak szerkezetei esetében 120 hónap 

- Járdák, térburkolatok burkolatai és utak kopórétegei esetében 60 hónap. 

A jótállás időtartamának lejártát követően ajánlatkérőt a nyertes ajánlattevőként 

szerződő fél hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok 

illetik meg. 

Ajánlatkérő szavatossági igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései mellett a 

kötelező alkalmassági időre vonatkozó 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-NÉM-KVM 

együttes rendelet előírásai az irányadók. 

9.4. Szavatosság: 

Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. 

tartalmazza. 

 

10. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei valamennyi közbeszerzési 

rész esetében 

A jelen közbeszerzés alapján létrejövő szerződés pénzügyi fedezete ajánlatkérő saját 

forrásából tevődik össze.  

A kötendő szerződés fix, egyösszegű átalányáras szerződés. Az ellenérték kifizetése 

számla ellenében átutalással történik. 

A nyertes ajánlattevő 1 végszámla benyújtására jogosult. 

A benyújtott számla ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 napos 

fizetési határidő mellett a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles 

teljesíteni, kivéve a Kbt. 135. § (3) bekezdésének esetét. 
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E tekintetben irányadóak a Kbt. 135. § (1), (2), (3), (5)-(6) bekezdésében részletesen 

meghatározottak. 

A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és 

általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő 

összeg, igénybevételének lehetőségét biztosítja. 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére 

legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. 

Ajánlatkérő a tartalékkeret mértékét a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 10 %-

ában határozza meg. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a 

rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének 

elszámolására használható fel. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) 

bekezdésben meghatározott keretek között a tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján 

nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának 

szükségességét. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Ptk. 

6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható, feltéve, hogy a 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelel. 

A számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó 

egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. 

Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36./A. § 

rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. 

Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján alkalmazandó 

Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat és behajtási 

költségátalány megfizetésére köteles. Nyertes ajánlattevő számláján szereplő minden 

ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában. 

Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás 

kifizetésének pénzneme HUF.  

A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. 

 

11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 

 

12. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-

e ajánlatot: 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban lehetővé teszi a részajánlat tételt. 
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13. Az ajánlatok értékelési szempontja valamennyi közbeszerzési rész esetében: 

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § 

(2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, 

amelyek között az ár vagy költség is szerepel szempontja alapján értékeli. 

 

Részszempont: Súlyszám: 

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) 50 

2. Teljesítési határidő (hónap) 30 

3. A kopóréteg vastagsága (cm) 20 

 

Az ajánlatok egyes részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám (pontskála) alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont valamennyi részszempont 

esetén. 

Ajánlatkérő az alábbi értékelési részszempontoknál (az értékarányosítás módszerén 

belül) a fordított arányosítást alkalmazza: 

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) 

2. Teljesítési határidő (hónap) 

A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P 

max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével, kerülnek 

meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 

 

 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa (10 pont) 

P min: a pontskála alsó határa (1 pont) 

A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi 

eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek 

kiszámításra.  

 



EXANDAS Szolgáltató Kft. Közbeszerzési dokumentumok 

Budakeszi Város Önkormányzata -  

„József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József 

utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” 

 

9 

 

A pontszámok kiosztásának módszere az alábbi értékelési részszempontok esetén: 

Ajánlatkérő az alábbi értékelési részszempontnál (az értékarányosítás módszerén 

belül) az egyenes arányosítást alkalmazza: 

3. A kopóréteg vastagsága (cm) 

A legjobb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) 

kapja. A többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás képletével, kerülnek 

meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa (10 pont) 

P min: a pontskála alsó határa (1 pont) 

A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek 

kiszámításra. 

 

Az egyes értékelési részszempontokkal kapcsolatos előírások: 

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) 

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az 

ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, 

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

védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének 

egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt, vagy az azzal – a közbeszerzési dokumentumokban szereplő 

műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. 

Ezen értékelési részszempont esetén az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által 

megajánlott összesített nettó ajánlati árnak a mértéke képezi. 

Az ajánlattevőnek részletes árajánlatot kell tennie az árazatlan költségvetési kiírás 

kitöltésével. (Az egységárakat magyar forintban kell megadni.) A felolvasólapon a 

részletes árajánlat nettó végösszegét kell feltüntetni az „Összesített nettó ajánlati ár (nettó 

Ft)” rovatban. Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a 

Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az 

ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész számokban kell 

megadni. 
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2. Teljesítési határidő (hónap): 

Ezen értékelési részszempont esetén az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által 

megajánlott teljesítési határidőnek a mértéke képezi. A teljesítési határidőt a Kbt. 66. § 

(5) bekezdésének megfelelő felolvasólapon kell megadni. A teljesítési határidőt a 

szerződés megkötésétől (egy egységes értékként) egész hónapokban kell megadni. 

Teljesítési határidő alatt ajánlatkérő a szerződésszerű és a Műszaki leírásban 

meghatározottaknak megfelelő teljesítés határidejét érti. 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza, hogy a teljesítési határidő 

esetében 3 hónap az a legkedvezőbb szint, amelyre és az annál még kedvezőbb 

vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.  

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza, hogy a teljesítési határidő 

nem lehet hosszabb 6 hónapnál. 

 

3. A kopóréteg vastagsága (cm) 

Ezen értékelési részszempont esetén az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által 

megajánlott kopóréteg vastagsága képezi. Ajánlattevőknek a Kbt. 66. § (5) bekezdésének 

megfelelő felolvasólapon kell megadniuk a tervben meghatározott minimális kopóréteg 

vastagságon (4cm) felül vállalt kopóréteg vastagság alkalmazását a teljes útszakaszon. A 

kopóréteg vastagságát cm-ben egy tizedes jegyre kerekítve kell megadni. 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza, hogy a kopóréteg 

vastagsága nem lehet vastagabb 4 cm-nél. 

 

14. A kizáró okok 

14.1. Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének 

g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 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. 

14.2. A kizáró okok igazolási módja: 

Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre 

vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. 

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

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

Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdése 

értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott 

közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem 

tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 
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321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell 

igazolnia. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az 

ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kbt. 7. § szerinti – korábbi 

közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot 

nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 

tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 

megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 

információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a Magyarországon letelepedett 

ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat 

és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles 

ellenőrizni a kizáró okok hiányát: 

i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan 

ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő 

nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 

szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt 

nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 

továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja 

szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 

bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek 

nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében a nem 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a 

tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, 

illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: 

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan:  

gb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő 

nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 

szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt 

nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–

rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 

állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a 

gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy 

rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 

szükséges csatolni; 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra 

vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § 

szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell 

nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók 

megnevezését. 
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A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a felhívásban előírt alkalmassági 

követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az 

ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 

67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. 

Öntisztázás: A Kbt. 64. §-a értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában 

említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az 

ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt 

vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a 

Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata 

kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 

benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának 

ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 

A Kbt. 64. § (2) bekezdése értelmében, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) 

bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) 

bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló 

gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt 

elfogadni. 

A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési 

dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. 

 

15. Az alkalmassági követelmények valamennyi közbeszerzési rész tekintetében: 

15.1. Az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi alkalmasságának megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a Kbt. 115. § 

(1) bekezdése értelmében. 

15.2. Az ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

a) Alkalmatlan az ajánlattevő az első közbeszerzési rész tekintetében, amennyiben 

nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldéstől visszafelé számított 

5 évben (60 hónapban) legalább 1 db, összesen legalább nettó 27 millió forint 

értékű, közbeszerzés tárgya szerinti (útépítés) referenciával. 

Ajánlattevők jogosultak több referencia bemutatására, amennyiben a referenciák 

összértéke eléri vagy meghaladja a nettó 27 millió forintot. 

Ajánlatkérő a teljesítés befejezési időpontját vizsgálja a meghatározott – „az 

eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év” - időbeli 

korlát tekintetében. 

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban 

végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot 

igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági 

követelménynek való megfelelés vizsgálata során kivéve az alábbi esetet: ha a 

nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia 
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igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az 

egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a 

referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett 

ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles 

elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges 

felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által 

végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha 

egy megfelel. 

b) Alkalmatlan az ajánlattevő a második közbeszerzési rész tekintetében, 

amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldéstől 

visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) legalább 1 db, összesen legalább nettó 

12 millió forint értékű, közbeszerzés tárgya szerinti (útépítés) referenciával. 

Ajánlattevők jogosultak több referencia bemutatására, amennyiben a referenciák 

összértéke eléri vagy meghaladja a nettó 12 millió forintot. 

Ajánlatkérő a teljesítés befejezési időpontját vizsgálja a meghatározott – „az 

eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év” - időbeli 

korlát tekintetében. 

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban 

végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot 

igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági 

követelménynek való megfelelés vizsgálata során kivéve az alábbi esetet: ha a 

nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia 

igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az 

egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a 

referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett 

ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles 

elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges 

felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által 

végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha 

egy megfelel. 

Igazolás módja: 

Az eljárást megindító felhívás 15.2. a) és b) pontjában előírt alkalmassági 

követelményeknek történő megfelelést a szerződést kötő másik fél által adott igazolással 

kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni a szerződést kötő másik fél megnevezését 

és székhelyét, az építési beruházás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés 

idejét (a kezdési és befejezési határidő – év, hónap, nap – megjelölésével) és helyét, 

továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e. 

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által 

meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második 

Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) 

bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti 
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nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa 

igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 

követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A 

gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 

adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az 

alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 

igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti 

felhívására köteles benyújtani. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy 

személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet 

és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 

vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, 

amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés 

szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő 

tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd 

megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is 

élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság 

igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben 

igazolja megbízhatóságát. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) és 

(5) bekezdései, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a, a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 24. § (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 114. § (2) bekezdése, a Kbt. 65. § (6), (7), (11) 

bekezdései az irányadóak. 

 

16. Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:  

Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint az összes ajánlattevő számára azonos 

feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, továbbá az ajánlatban található, nem 

egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az 

ajánlattevő(k)től felvilágosítást kér. 

 

17. Ajánlattételi határidő: 

2016. év […] hó […] nap […] óra […] perc 

 

18. Az ajánlat benyújtásának címe: 

EXANDAS Szolgáltató Kft.  
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1054 Budapest, Honvéd u. 16. I. em. 3. 

 

19. Az ajánlattétel nyelve:  

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. 

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv 

használatát. 

 

20. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

Hely: EXANDAS Szolgáltató Kft.  

1054 Budapest, Honvéd u. 16. I. em. 3. 

2016. év […] hó […] nap […] óra […] perc 

 

21. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az 

ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a 

közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban 

meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a 

felolvasólapba betekinthetnek. 

A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az 

irányadóak. 

 

22. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

A Kbt. 87. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlati kötöttség időtartama jelen 

közbeszerzési eljárásban annak kezdetétől (a tárgyalások befejezésének időpontjától) 

számított 60 nap. 

Az ajánlati kötöttség vonatkozásában a Kbt. 70. § (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 131. 

§ (5) bekezdésében foglalt előírások is irányadóak. 

 

23. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés 

tervezett időpontja 

Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: 

Ajánlatkérő az ajánlattevőket a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás 

eredményéről. 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdésének 

megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást 

olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről 

való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 
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Az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül 

meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban 

végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének 

megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

A Kbt. 114. §-a alapján ha az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel 

történő szerződéskötés esetén a szerződés értéke a becsült értéket meghaladná, és az 

ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna 

jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként ezt a 

szerződéses értéket határozta volna meg, az ajánlatkérő köteles az eljárást 

eredménytelenné nyilvánítani. 

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az 

ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] 

időtartama alatt köteles megkötni. 

Nem köthető meg azonban a szerződés a Kbt. 115. § szerinti eljárás esetén az írásbeli 

összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig. 

 

24. Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 114. § (11) bekezdését: 

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését. 

 

25. Egyéb információk: 

25.1. Formai előírások: az ajánlatot írásban, 1 eredeti, papír alapú példányban, zárt 

csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 

benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-17 

óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig, az 

ajánlattételi határidő lejártának napján 9-[…] óra között. 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 

ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

A csomagoláson az alábbiakat kell feltüntetni: 

 Ajánlatkérő nevét 

 Továbbá a következő megjelölést: „Ajánlat – József Attila utca építése - 0+000 - 

0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József utca építése - 0+000 - 

0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” és „Az ajánlattételi 

határidő lejártáig felbontani tilos”  

A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az 

ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 

Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 

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

jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 
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Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 

hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt eredeti - a papír alapú 

példánnyal mindenben megegyező - ajánlatát teljes terjedelmében írásvédett (jelszó 

nélkül olvasható, nem szerkeszthető) formátumban, továbbá a költségvetést 

szerkeszthető formátumban is egy elektronikus adathordozón (Pl.: CD vagy DVD), a 

papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve. 

Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a 

fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben 

megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával. 

25.2. Az ajánlatot alkotó dokumentumokkal kapcsolatos követelmények: 

25.2.1. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban benyújtandó dokumentumok – ha 

jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatók. 

Eredeti példányban kell azon nyilatkozatokat benyújtani, amelyek közvetlenül 

valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (ilyen például a Kbt. 65. 

§ (8) bekezdés alkalmazása esetén a kezességvállalási nyilatkozat), valamint a Kbt. 

66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot (Ajánlati nyilatkozat). Eredeti 

dokumentum előírása esetén a dokumentum benyújtható az arra jogosult szerv 

által készített hiteles másolati példányban is, ebben az esetben a hitelesítésnek 

eredetinek kell lennie. 

25.2.2. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem 

magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban 

is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar 

nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 

A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 

25.2.3. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás 

helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban 

az esetben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 

nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. 

§ (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó 

ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, 

hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 

25.2.4. A Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az 

ajánlatkérő a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának 

benyújtását kéri. 

A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a 

külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás 

benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. 

25.3. A szerződés megkötése: 

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 

visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb 
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ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 

írásbeli összegezésben megjelölte. 

A nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati 

kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők 

részére történt megküldése napjától számított harminc nappal meghosszabbodik. 

25.4. Irányadó idő: 

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos 

valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (CET) az irányadó. 

25.5. Az ajánlattétel költségei: Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban 

felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 

25.6. Közös ajánlattétel: Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek 

ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok 

a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - 

anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással 

közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az 

eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan 

gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító 

felhívást. 

25.7. Projekttársaság: Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások 

figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 

teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes 

ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) 

létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások 

nem alkalmazandóak. 

25.8. Kiegészítő tájékoztatás:  

A Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a Kbt. Harmadik Része szerinti közbeszerzési 

eljárásban a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű 

időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a 

kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű 

időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő 

rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi 

határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

25.9. Irányadó jogszabályok: A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott 

kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei az irányadóak. 

25.10. Felelősségbiztosítás valamennyi közbeszerzési rész tekintetében: Nyertes ajánlattevő 

a 322/2015. (X. 30.) Korm. 26. §-ának megfelelően, legkésőbb a szerződéskötés 

időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a már meglévő 

felelősségbiztosítását kiterjeszteni a megkötésre kerülő szerződés tárgya szerinti 

tevékenységre vonatkozó 30 millió Ft/év és 5 millió Ft/káresemény mértékre és 

építési tevékenységgel okozott károkra kiterjedően az első közbeszerzési rész 

tekintetében valamint 15 millió Ft/év és 5 millió Ft/káresemény mértékre és építési 
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tevékenységgel okozott károkra kiterjedően a második közbeszerzési rész 

tekintetében. 

 

26. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 

26.1. Felolvasólap: A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell 

tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat 

közbeszerzési részenként külön-külön: 

 az ajánlattevő(k) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 

 valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 

szempontok alapján értékelésre kerülnek közbeszerzési részenként külön-

külön. 

26.2. Az ajánlatban az alábbi adatokat kell megadni az ajánlattevőről: 

 Nyilvántartó cégbíróság neve, 

 Cégjegyzékszám, 

 Belföldi adószám, 

 Pénzforgalmi jelzőszám, 

 Képviselő neve, 

 Kapcsolattartó személy neve, 

 Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma, 

 Kapcsolattartó személy faxszáma, 

 Kapcsolattartó személy e-mail címe. 

Közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt adatait 

kell megadni! 

26.3. Cégokmányok: Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az 

ajánlathoz csatolni: 

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

bekezdés szerinti aláírás-mintáját; 

 a cégkivonatban nem szereplő kötelezettség-vállaló(k) esetében a cégjegyzésre 

jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó 

és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást; 

 folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről 

a cégbíróság által megküldött igazolást. 

26.4. Ajánlati nyilatkozat: Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás 

feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
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26.5. Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat: Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni 

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

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 

szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

26.6. Az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitására 

támaszkodva történő megfelelés esetében csatolandó dokumentumok: 

26.6.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 

65. § (7) bekezdésére, vagyis meg kell jelölni az ajánlatban a kapacitást 

nyújtó/rendelkezésre bocsátó szervezetet és az eljárást megindító felhívás 

vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 

követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nemleges tartalmú 

nyilatkozatot is csatolni szükséges. 

26.6.3. Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

26.6.4. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján amennyiben az előírt alkalmassági 

követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva 

felel meg, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt 

igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági 

feltételnek történő megfelelést. 

26.7. Alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozat: Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése 

alapján előírja, hogy az ajánlatban, meg kell jelölni közbeszerzési részenként külön-

külön 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat. 

A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell! 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alvállalkozói teljesítés 

összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját 

teljesítésének arányát. Továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet 

igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

26.8. Árazatlan költségvetés: Ajánlattevő köteles ajánlatához kitöltve, cégszerűen aláírva, 

papír alapon csatolni az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetési kiírást. Az 

árazott költségvetést elektronikusan *.xls formátumba konvertálva, nem újraírható 

optikai adathordozón (CD, vagy DVD lemezen) is be kell nyújtani. A papíralapú és 

az elektronikus változat közti esetleges ellentmondás esetén ajánlatkérő a papíralapú 

változatot tekinti irányadónak. A CD, vagy DVD lemezt az ajánlat példányaival 

közös csomagolásban kell benyújtani. 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan tételes költségvetés táblázaton 
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belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó 

mennyiségeket megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni. 

Valamennyi költségvetési sort be kell árazni. 

Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az 

ajánlatában és az árazott költségvetésben. 

26.9. Közös ajánlattétel esetén csatolandó dokumentumok: Közös ajánlattétel esetében az 

ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását, amely tartalmazza az 

alábbiakat: 

 a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását a szerződés 

teljesítéséért az ajánlatkérő felé; 

 a közös ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök 

bemutatását, 

 azon ajánlattevő kijelölését, aki a közbeszerzési eljárásban jogosult a közös 

ajánlattevők nevében eljárni és a közös ajánlattevőket az eljárás során 

kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos 

jognyilatkozatot tehet. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján 

a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

26.10. Felelősségbiztosításra vonatkozó nyilatkozat: Ajánlattevő köteles az ajánlathoz 

csatolni a felhívásban előírt felelősségbiztosítás – nyertessége esetére történő – 

megkötésére/kiterjesztésére vonatkozó nyilatkozatot. 

26.11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb 

nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. vagy annak 

végrehajtási rendeletei kötelezően előír(nak). 

27. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. év […] hó […] nap 
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BEVEZETÉS 

 

A Budakeszi Város Önkormányzata ajánlatkérő „József Attila utca építése - 0+000 - 

0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 

0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” tárgyában, a Kbt. Harmadik Része 113. § szerinti 

közbeszerzési eljárást folytat le. 

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlat benyújtásának elősegítése érdekében a jelen útmutatót 

bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. 

Az útmutató tartalmazza a műszaki követelményeket (közbeszerzési műszaki leírást), a 

nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel aláírásra kerülő szerződés tervezetét, az ajánlat 

elkészítéséhez szükséges előírásokat, formai követelményeket, nyilatkozatmintákat, továbbá 

az eljárást megindító felhívásban – az ott lehetséges szűk terjedelemben – megadott 

információk, feltételek részletesebb ismertetését. 

 Ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozzák 

át a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat, és ajánlatukat szigorúan a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint állítsák össze, bizonytalanság 

esetén éljenek a közbeszerzési törvény által lehetővé tett „kiegészítő tájékoztatás” kérés 

lehetőségével. 

 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. §-ban foglaltakra, miszerint  

„Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban  

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,  

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,  

c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem 

igazolhatja [65. § (7) bekezdés]”. 
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I. FEJEZET 
 

1. A közbeszerzési dokumentumok 

Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a 

közbeszerzés tárgya, illetve a közbeszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében 

hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást 

megindító felhívás, műszaki leírás, útmutató, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses 

feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, tárgyalási 

jegyzőkönyv(ek), árazatlan költségvetés. 

Az ajánlat elkészítéséhez szükséges információkat/előírásokat, a benyújtás feltételeit, az 

ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét, a nyilatkozatmintákat, a 

szerződés(ek) tervezetét és a beszerzés tárgyának leírását (közbeszerzési műszaki leírás) a 

közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

A közbeszerzési dokumentumokban, azok egyes részei, vagy a közbeszerzési 

dokumentumok másolati példányai, illetve azok részei kizárólag az ajánlat 

elkészítéséhez, a közbeszerzési dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak 

megfelelően használhatóak fel. 

Az ajánlattevő köteles ellenőrizni, hogy a megküldött/átvett közbeszerzési 

dokumentumok tartalmában megfelelnek-e a tartalomjegyzék szerinti tartalomnak. 

Bármely eltérést vagy hiányt az ajánlattevőnek haladéktalanul írásban jeleznie kell. 

Amennyiben ezt elmulasztja, az ajánlat beadását követően már nem hivatkozhat arra, 

hogy bármely, a tartalomjegyzékben szereplő információ nem volt a részére elérhető. 

 

2. Az ajánlattétel költségei 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 

ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy 

kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől 

függetlenül. 

 

3. Közös ajánlattétel 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát a „7” 

melléklet szerint, amelyben: 

 korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért, 

 kijelölésre kerül az az ajánlattevő, amely a közös ajánlattevőket a közbeszerzési 

eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek képviselője a közös ajánlatot 

tevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. 
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Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását a „8” 

melléklet szerint, mely tartalmazza: 

 a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását, részarányát 

 tartalmazza a közös ajánlattevők megjelölését és a közös ajánlattétel tényét; 

 tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését (valamennyi, a közös 

ajánlattevők nevében tett nyilatkozaton, okiraton fel kell tüntetni valamennyi közös 

ajánlattevő nevét és azt a tényt, hogy a jognyilatkozat megtételére a közös 

ajánlattevők nevében került sor); 

 tartalmazza a közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevő (a képviselő) megjelölését 

azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt 

képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő 

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

megtehető jognyilatkozatok tekintetében; 

 tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az 

elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet; 

 tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő jognyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 

felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 

teljesítéséért; 

 a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, 

teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő 

(hatályba léptető), illetve bontó feltételtől, továbbá hatálya kiterjed legalább a 

szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő általi elismerésének időpontjáig. 

 

A megállapodást valamennyi félnek cégszerűen alá kell írnia. 

A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.  

A közös ajánlattétel vonatkozásában ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 

alábbi rendelkezéseire: 

 

A Kbt. 113. § (2) bekezdése értelmében: 

„Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az 

ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, 

amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt 

érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A 
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gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, 

jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő 

nem küldött eljárást megindító felhívást.” 

 

A Kbt. 35. § (1) – (7) bekezdése értelmében: 

„35. § (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 

közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 

megjelölni. 

(3) A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a 

kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és 

indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló 

értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi 

meg. 

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 

felelnek. 

(7) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő 

lejárta után változás nem következhet be.” 

 

A Kbt. 36. § (1) bekezdése értelmében: 

„36. § (1) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) 

bekezdés].” 

 

4. Kiegészítő tájékoztatás 

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

ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. § alapján 

kiegészítő tájékoztatást kérhet a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 

kapcsolatban írásban, az EXANDAS Szolgáltató Kft. +36-1-700-1924 telefaxszámára 

küldött fax útján, vagy elektronikus úton, a kozbeszerzes@exandas.hu címre küldött e-

mailto:kozbeszerzes@exandas.hu
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mailben. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton vagy fax útján küldi 

meg az ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 3 munkanappal. 

A Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján, az ajánlatkérő, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a 

kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben 

történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő 

rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő 

meghosszabbításának lehetőségével. 

Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok 

részévé válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen információk figyelembevételével 

elkészíteni és benyújtani. 

 

5. A közbeszerzési eljárás és az ajánlat nyelve 

A közbeszerzési eljárás nyelve: magyar. 

Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen 

más nyelven nem fogadható el. 

Az ajánlattétel nyelve: magyar. 

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal 

együtt annak magyar nyelvű felelős fordítása is benyújtandó. A felelős fordításnak 

tartalmaznia kell az ajánlattevő azon nyilatkozatát, mely szerint a fordítás tartalmilag 

azonos az idegen nyelvű dokumentummal, valamint az ajánlattevő nevében eljáró 

képviselő szabályszerű aláírását. A fordítás helyességéért az ajánlattevő felel. 

Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 

fordítását is elfogadja. (Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján.) 

 

6. A benyújtandó dokumentumok eredetisége 

A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű 

másolatban is benyújthatók Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján. Eredeti példányban kell 

azon nyilatkozatokat benyújtani, amelyek közvetlenül valamely követelés 

érvényesítésének alapjául szolgálnak (ilyen például a Kbt. 65. § (8) bekezdés alkalmazása 

esetén a kezességvállalási nyilatkozat), valamint a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 

nyilatkozatot (Ajánlati nyilatkozat). Eredeti dokumentum előírása esetén a dokumentum 

benyújtható az arra jogosult szerv által készített hiteles másolati példányban is, ebben az 

esetben a hitelesítésnek eredetinek kell lennie. 
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7. Aláírásra jogosult személy(ek) 

Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító 

szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén – joghatás kiváltására 

alkalmas módon – alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak 

vagy olyan személy(ek)nek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást 

kaptak. 

Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő, az 

alvállalkozó, illetőleg és - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe 

vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító cégkivonata szerint cégjegyzésre 

jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás mintájának) egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot 

(ajánlatban szereplő iratot). 

Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták 

alá, az általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát is csatolni 

kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. 

 

8. Üzleti titok, az adatok nyilvánossága 

Üzleti titok: a Ptk. 2:47. §-ban így meghatározott fogalom. 

A Kbt. 44. § alapján az ajánlattevő az ajánlatában, hiánypótlásában, valamint a 72. § 

szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védelmi 

ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az 

üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 2:47. §-ára 

figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra 

hozatala az üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne 

tartalmazzanak az alábbiakban részletezett elemeket. A gazdasági szereplő az üzleti titkot 

tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 

alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 

módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás 

nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.  

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített 

módon kerülnek benyújtásra az üzleti titkot képező, vagy azt tartalmazó iratok, azokat az 

ajánlatkérőnek nincs módjában üzleti titokként kezelni! Az ajánlatkérő felhívja az 

ajánlattevő figyelmét továbbá, hogy az adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző 

módon minősíti üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem 

javítja; vagy a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem 

megfelelő, az ajánlat érvénytelen. 

A Kbt. 44.§ (3) bekezdése szerint az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének 

(székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak 
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vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § 

szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) 

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

költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

A Kbt. 44. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti 

titoknak különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 

szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó 

információkat és adatokat, 

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 

vonatkozó információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 

értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem 

értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) 

bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

A Kbt. 45.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés 

megküldését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra 

hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a (2)-(3) bekezdés körébe tartozik. Erre 

tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának azon részeibe 

betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintésre vonatkozó 

kérelemben az ajánlattevő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés 

kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a 

kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani. A betekintést az 

ajánlatkérő az ajánlattevő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó 

jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más ajánlattevő ajánlatának 

teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges. Az iratbetekintés során az 

iratokról feljegyzést lehet készíteni.  

A Kbt. 43. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződést a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 
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Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem 

lehetséges a saját honlapján – köteles közzétenni. 

A szerződésben foglalt adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra 

hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. 

9. Az ajánlat tartalmi követelményei 

Az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

Az eljárást megindító felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák 

azokat az előírásokat, melyeket az ajánlat összeállítása és benyújtása során be kell tartani. 

A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései 

az irányadóak. 

Az útmutató III. fejezetében megtalálhatóak azok a bekérő lapok és ajánlott nyilatkozat 

minták („melléklet”), amelyek segítségével az ajánlat elkészíthető. Azokon a helyeken, 

ahol az előírt igazolások/nyilatkozatok becsatolása szükséges, az adott irat benyújtásának 

szükségességét ismertető „bekérő lapok” találhatóak, amelyek az ajánlattétel összeállítása 

során kicserélhetők a szükséges dokumentumokra. 

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő 

gazdasági szereplő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván adatot vagy tényt igazolni, 

de az ezt a tényt, vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti nyilvántartás 

a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlatevőnek, vagy az 

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban meg kell 

jelölnie az érintett nyilvántartást. 

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

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

rendelet 18. §-a alapján a Közbeszerzési Hatóság a 8–11. §-ban hivatkozott, a 

Magyarországon, valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben 

letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, 

nyilvántartásokról és adatokról, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő 

magyarországi hatósági elektronikus nyilvántartásokról útmutatót ad ki. 

 

Aláírási címpéldány/aláírás minta: 

Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében valamennyi 

ajánlattevő), és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k) cégkivonata szerint 

cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az 

ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). 
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Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták 

alá, úgy az általuk aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az 

ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

Kizáró okok igazolása: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja 

szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik.  

 

A kizáró okok igazolása a Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében: 

Az igazolás módjára a Kbt. 114. § (2) bekezdése foglaltak alapján a Kbt. 67. § (1) és (4) 

bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ában foglaltak az 

irányadóak. 

Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem 

tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.)  Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, 

illetőleg nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő vonatkozásában a 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. E 

szerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy olyan társaságnak minősül-e, 

melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén 

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

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) 

vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 

állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a 

gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–

rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges 

csatolni. 

Az alvállalkozó vonatkozásában a 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia, ennek 

alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más 

szervezet vonatkozásában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági 

szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke 

bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a 

minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés 

tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő 

által benyújtott, a letelepedés helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját 

vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást az ajánlatkérő elfogadja az előírt 

igazolási mód helyett. 

A minősített ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzékén szereplés tényéről. 



EXANDAS Szolgáltató Kft. Közbeszerzési dokumentumok 

Budakeszi Város Önkormányzata -  

„József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József 

utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” 

 

32 

 

Kizáró okok igazolása a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) pontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan 

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

szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, 

akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint 

definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását 

tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 

pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 

tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; [321/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 10. § g) gb)] 

Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke 

bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a 

minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés 

tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő 

által benyújtott, a letelepedés helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját 

vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást az ajánlatkérő elfogadja az előírt 

igazolási mód helyett. 

A minősített ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzékén szereplés tényéről. 

Alkalmasság igazolása: 

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi valamint műszaki, szakmai alkalmassági 

követelményt a Kbt. 115. § (1) bekezdése értelmében. 

10. Az ajánlat összeállításával és hitelességével kapcsolatos követelmények 

A papír alapú ajánlat formai követelményei a következők: 

a) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító 

szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén joghatás kiváltására 

alkalmas módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, 

vagy olyan személy(ek)nek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos, a jogszabályi 

követelményeknek megfelelő meghatalmazást kaptak. 

b) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 

hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

c) Az ajánlatot roncsolás mentesen nem bontható kötésben kell benyújtani. „Roncsolás 

mentesen nem bontható” kötésen az ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem 

teszi lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak látható megsértése nélkül 

lapokat cseréljenek vagy pótoljanak. Ennek a követelménynek megfelel a ragasztott, 

könyvszerű bekötésen kívül a spirálozott kötés is, ha két lyukon spárgát vezetnek át, 

csomóra kötik, és a néhány cm-re levágott két szabad végét öntapadós matricával 

leragasztják, majd arra cégszerű aláírást tesznek oly módon, hogy az aláírás a 

papírlapra is átérjen. 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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http://uj.jogtar.hu/
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d) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 

nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.  

e) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

f) Az ajánlatot az eljárást megindító felhívásban meghatározott számú és formátumú 

példányban kell beadni; 

g) Az ajánlati példányokon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá a 

jelen eljárásban kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefon- és faxszámát, e-mail 

címét; 

h) A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a közbeszerzési eljárás során joghatályos 

közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra vagy e-mail 

címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának 

pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő; 

i) Az ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti nyomtatott példány az irányadó. 

 

11. A nyomtatott ajánlat összeállításának ajánlott menete 

1. Ha minden irat elkészült, ezek sorba rendezése. 

2. Az ajánlat oldalszámozása, nyilatkozatok aláírása. 

3. Tartalomjegyzék aktualizálása (iratok felsorolása, oldalszámok feltüntetése az egyes 

iratokhoz). 

4. Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt ajánlat eredeti példányáról annak teljes 

terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban készített másolatát 

elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) 

5. A papír alapú ajánlati példány leírt mód szerinti összefűzése/bekötése (ld. I. Útmutató 

fejezet 10. pont). 

6. A papír alapú ajánlat és CD/DVD csomagolása csomagba/borítékba. 

7. A csomag/boríték címzéssel történő ellátása, feltüntetve az Útmutató 12. pontjában 

meghatározott szövegeket. 

8. A boríték/csomag lezárása. 

 

12. Az ajánlat benyújtása 

Az ajánlattevőnek ajánlata papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányait a 

biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, 

lezárni és az eljárást megindító felhívásban megjelölt helyre eljuttatni. 

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: 

- az ajánlattevő nevét és címét, 
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- a benyújtás címét: EXANDAS Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 16. I. 

em. 3. 

- a következő feliratokat:  

„József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy 

Sándor József utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 

szelvények között”, 

„Az ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos!” 

Ajánlatkérő neve 

Ajánlattevő neve, székhelye 

Amennyiben a boríték/csomag nincsen lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel 

ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti 

felbontásáért. 

Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani, az eljárást megindító 

felhívásban megadott címre. 

Az eljárást megindító felhívásban meghatározott helyen kívül személyesen benyújtott 

ajánlat beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. 

A postai úton benyújtani kívánt ajánlat kapcsán az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, 

hogy az ajánlatot az EXANDAS Szolgáltató Kft. 1054 Budapest, Honvéd u. 16. I. em. 3. 

(1395 Budapest, Pf.: 420) postacímre kell címezni. 

Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével 

nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját maga viseli. (Az ajánlattételi 

határidőt követő beérkezés, az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, stb.) 

A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi 

határidő lejárta után nyújtották be. 

Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az 

ajánlattételi határidőig, az eljárást megindító felhívásban is megadott, az ajánlatok 

benyújtásának címére megérkezik. 

A fentiek értelmében az ajánlatkérő határidőn túl érkező, késedelmesen benyújtott, illetve a 

postai úton késedelmesen beérkező ajánlatot csak az ajánlattevő személyének 

megállapítása céljából bontja fel. 

 

Az ajánlatok értékelési szempontja: 

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § 

(2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, 

amelyek között az ár vagy költség is szerepel szempontja alapján értékeli. 
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Részszempont: Súlyszám: 

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) 50 

2. Teljesítési határidő (hónap) 30 

3. A kopóréteg vastagsága (cm) 20 

 

Az ajánlatok egyes részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám (pontskála) alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont valamennyi részszempont 

esetén. 

Ajánlatkérő az alábbi értékelési részszempontoknál (az értékarányosítás módszerén 

belül) a fordított arányosítást alkalmazza: 

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) 

2. Teljesítési határidő (hónap) 

A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P 

max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével, kerülnek 

meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 

 

 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa (10 pont) 

P min: a pontskála alsó határa (1 pont) 

A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi 

eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek 

kiszámításra.  
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A pontszámok kiosztásának módszere az alábbi értékelési részszempontok esetén: 

Ajánlatkérő az alábbi értékelési részszempontnál (az értékarányosítás módszerén 

belül) az egyenes arányosítást alkalmazza: 

3. A kopóréteg vastagsága (cm) 

A legjobb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P 

max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás képletével, kerülnek 

meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa (10 pont) 

P min: a pontskála alsó határa (1 pont) 

A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek 

kiszámításra. 

 

Az egyes értékelési részszempontokkal kapcsolatos előírások: 

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) 

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az 

ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, 

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

védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének 

egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt, vagy az azzal – a közbeszerzési dokumentumokban szereplő 

műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. 

Ezen értékelési részszempont esetén az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által 

megajánlott összesített nettó ajánlati árnak a mértéke képezi. 

Az ajánlattevőnek részletes árajánlatot kell tennie az árazatlan költségvetési kiírás 

kitöltésével. (Az egységárakat magyar forintban kell megadni.) A felolvasólapon a 

részletes árajánlat nettó végösszegét kell feltüntetni az „Összesített nettó ajánlati ár (nettó 

Ft)” rovatban. Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a 

Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az 

ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész számokban kell 

megadni. 
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2. Teljesítési határidő (hónap): 

Ezen értékelési részszempont esetén az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által 

megajánlott teljesítési határidőnek a mértéke képezi. A teljesítési határidőt a Kbt. 66. § 

(5) bekezdésének megfelelő felolvasólapon kell megadni. A teljesítési határidőt a 

szerződés megkötésétől (egy egységes értékként) egész hónapokban kell megadni. 

Teljesítési határidő alatt ajánlatkérő a szerződésszerű és a Műszaki leírásban 

meghatározottaknak megfelelő teljesítés határidejét érti. 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza, hogy a teljesítési határidő 

esetében 3 hónap az a legkedvezőbb szint, amelyre és az annál még kedvezőbb 

vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.  

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza, hogy a teljesítési határidő 

nem lehet hosszabb 6 hónapnál. 

 

3. A kopóréteg vastagsága (cm) 

Ezen értékelési részszempont esetén az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által 

megajánlott kopóréteg vastagsága képezi. Ajánlattevőknek a Kbt. 66. § (5) bekezdésének 

megfelelő felolvasólapon kell megadniuk a vállalt kopóréteg vastagság alkalmazását a 

teljes útszakaszon. A kopóréteg vastagságát cm-ben egy tizedes jegyre kerekítve kell 

megadni. 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza, hogy a kopóréteg 

vastagsága nem lehet kisebb 4 cm-nél. 

 

Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről 

A Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő írásban tájékoztatja az ajánlattevőt az 

eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának 

érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek 

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

három munkanapon belül. 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 

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

ajánlatok elbírálásának befejezésekor a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden 

ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével 

teljesíti. 

Szerződéskötés 

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 

visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 

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

összegezésben megjelölte. 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 

megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - az előző bekezdés szerinti esetben - a 
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második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal 

meghosszabbodik. 

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, 

amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik nem köthető meg azonban a szerződés az 

írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig. Az öt napos 

időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha a Kbt. 115. § szerinti eljárásban csak 

egy ajánlatot nyújtottak be. 
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II. FEJEZET 

 

 

NYILATKOZATMINTÁK (MELLÉKLETEK) 
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„1” melléklet 

 

 

 

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

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

 

 

A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy adatai: 

 
Név: 

Beosztás: 

Telefonszám: 

Fax-szám: 

E-mail cím: 
 

 

 

AJÁNLAT 
 

Budakeszi Város Önkormányzata 

„József Attila utca építése - 0+000-tól 0+478,88 szelvények között - és a Nagy 

Sándor József utca építése - 0+000-tól 0+247.10 és a 0+666.50-től 0+702.38 

szelvények között” 

tárgyú a Kbt. III. Része 113. §-a szerinti közbeszerzési eljáráshoz 
 

 

 

 

2016. 
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„2” melléklet 

TARTALOMJEGYZÉK  

(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke) 
 

Irat megnevezés oldal 

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint („3” melléklet)  

Adatlap („4” melléklet)  

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint („5” melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint, Kkvt. szerinti minősítésről („6” 

melléklet) 

 

Nyilatkozat a közös ajánlattételről („7” melléklet) (adott esetben)  

Együttműködési megállapodás („8” melléklet) (adott esetben)  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése a) pontja szerint („9” melléklet)  

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról („10”)  

Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról és a kérelem adott esetben 

 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján („11” melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapján („12” melléklet)  

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

bekezdése alapján („13” melléklet) 

 

Alkalmassági követelmény igazolása („14” melléklet)  

Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról („15” melléklet)  

Aláírási címpéldány(ok), meghatalmazás (adott esetben)  

Árazott költségvetés  
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„3” melléklet 

FELOLVASÓLAP1 

amely tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az ajánlatok felbontásakor ismertetésre 

kerülnek 

 

1. közbeszerzési rész: József Attila utca építése - 0+000-tól 0+478,88 szelvények 

között 
 
Az ajánlattevő neve: …………………………………………………………………… 

 

Székhelye: ….…………………………………………………………………………… 

 

Az ajánlat tárgya: „József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a 

Nagy Sándor József utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 

0+702.38 szelvények között” 

 

A közbeszerzési dokumentumokban, különösen az eljárást megindító felhívásban foglalt 

valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos 

áttekintése után kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén a szerződésben 

meghatározottak teljesítését az alábbiak szerint vállaljuk: 

 

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft):  

2. Teljesítési határidő (hónap):  

3. A kopóréteg vastagsága (cm):  

 

…………………………, 20….év ………..………. hó ..…... nap 

 

 

………………….……………… 

cégszerű aláírás(ok) 

 

                                                 
1 Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot minden 

ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia! 



EXANDAS Szolgáltató Kft. Közbeszerzési dokumentumok 

Budakeszi Város Önkormányzata -  

„József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József 

utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” 
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FELOLVASÓLAP2 

amely tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az ajánlatok felbontásakor ismertetésre 

kerülnek 

 

2. közbeszerzési rész: Nagy Sándor József utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 

0+666.50 - 0+702.38 szelvények között 
 
Az ajánlattevő neve: …………………………………………………………………… 

 

Székhelye: ….…………………………………………………………………………… 

 

Az ajánlat tárgya: „József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a 

Nagy Sándor József utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 

0+702.38 szelvények között” 

 

A közbeszerzési dokumentumokban, különösen az eljárást megindító felhívásban foglalt 

valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos 

áttekintése után kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén a szerződésben 

meghatározottak teljesítését az alábbiak szerint vállaljuk: 

 

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft):  

2. Teljesítési határidő (hónap):  

3. A kopóréteg vastagsága (cm):  

 

 

…………………………, 20….év ………..………. hó ..…... nap 

 

 

………………….……………… 

cégszerű aláírás(o

                                                 
2 Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot minden 

ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia! 



EXANDAS Szolgáltató Kft. Közbeszerzési dokumentumok 

Budakeszi Város Önkormányzata -  

„József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József 

utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” 
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 „4” melléklet 

 

ADATLAP 

 

Ajánlattevő adatai3: 

 

Ajánlattevő neve:  

Nyilvántartó cégbíróság neve:4 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  

Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága 

Pécsi Törvényszék Cégbírósága  

Gyulai Törvényszék Cégbírósága  

Miskolci Törvényszék Cégbírósága 

Szegedi Törvényszék Cégbírósága  

Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága  

Győri Törvényszék Cégbírósága 

Debreceni Törvényszék Cégbírósága  

Egri Törvényszék Cégbírósága  

Szolnoki Törvényszék Cégbírósága  

Tatabányai Törvényszék Cégbírósága  

Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága 

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

Kaposvári Törvényszék Cégbírósága  

Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 

Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága  

Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága  

Veszprémi Törvényszék Cégbírósága 

Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

Belföldi adószáma:  

Pénzforgalmi jelzőszám5:  

Képviselő neve:  

                                                 
3 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon 

bővíthető. 
4 A nem kívánt rész törlendő! 
5 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni 

kíván. Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt 

kérjük külön is feltüntetni. 



EXANDAS Szolgáltató Kft. Közbeszerzési dokumentumok 

Budakeszi Város Önkormányzata -  

„József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József 

utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” 
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A kapcsolattartó adatai6: 

 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 

 

…………………………, 20….év ………..………. hó ..…... nap 

 

 

………………….……………… 

cégszerű aláírás(ok) 

                                                 
6 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan 

kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat. 



EXANDAS Szolgáltató Kft. Közbeszerzési dokumentumok 

Budakeszi Város Önkormányzata -  

„József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József 

utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” 
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„5” melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT7 

a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint 

 

….. közbeszerzési rész 
 

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

ajánlattevő (cégnév) nevében nyilatkozom arról, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata 

ajánlatkérő „József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy 

Sándor József utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” 

tárgyú közbeszerzési eljárásában a(z) ………………………….. (cégnév) ajánlattevő 

részt kíván venni. 

Miután az Önök fenti tárgyú közbeszerzési eljárásához kapcsolódó eljárást megindító 

felhívásának és a közbeszerzési dokumentumoknak feltételeit – a műszaki leírást a 

szerződéses feltételekkel együtt – átvizsgáltuk, megértettük, ezúton nyilatkozunk, hogy azokat 

elfogadjuk és ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére az ajánlatunkban megadottak 

szerint, az ajánlatunkban megjelölt ellenszolgáltatásért. 

Nyertességünk esetén a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő 

szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint az ajánlatunkban foglalt feltételeknek megfelelően kívánjuk megkötni és 

teljesíteni. 

A Kbt. 73. § (5) bekezdésének megfelelő ajánlatkérői tájékoztatást figyelembe vettük. 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően legkésőbb a szerződéskötés 

időpontjára az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű 

felelősségbiztosítással rendelkezni fogunk. 

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

(ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy a …………………………………………….. (cég megnevezése) 

által benyújtott, az ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a 

valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok. 

 

………………………...… 20…. év…………………… hó ….... nap 

 

………………….…………… 

cégszerű aláírás 

                                                 
7Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot minden 

ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia! 



EXANDAS Szolgáltató Kft. Közbeszerzési dokumentumok 

Budakeszi Város Önkormányzata -  

„József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József 

utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” 
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„6” melléklet 

NYILATKOZAT8 

A Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint 

Kkvt. szerinti minősítésről 

 

 

Alulírott ....................................., mint a(z) .............................................. cégjegyzésre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján 

nyilatkozom, hogy a(z) ......................................... ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §-a9 értelmében10: 

 

mikrovállalkozásnakminősül; 

kisvállalkozásnakminősül; 

középvállalkozásnakminősül; 

nem minősül KKV-nak. 

 

…………………., 20…. év……….. hó …... nap 

 

 ……………………………… 

 (cégszerű aláírás) 

 
 

                                                 
8Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön kell nyilatkozatot tennie. 
9 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

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

43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

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

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

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

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

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 

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

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

tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott 

befektetők részesedése esetében. 

(6) Ahol jogszabály ,,KKV-t'', ,,mikro-, kis- és középvállalkozást'', illetve ,,kis- és középvállalkozást'' említ, azon 

– ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni. 
10A megfelelő választ X-el kell jelölni! 

 

cdp://1/A0400034.TV/3/


EXANDAS Szolgáltató Kft. Közbeszerzési dokumentumok 
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„7” melléklet 

NYILATKOZAT 

a közös ajánlattételről 

 

….. közbeszerzési rész 

 

Alulírott cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy a Budakeszi Város 

Önkormányzata ajánlatkérő „József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények 

között - és a Nagy Sándor József utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 

szelvények között” tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) ……….……………………………… 

(megnevezés, székhely), valamint a(z) ………………………………………… (megnevezés, 

székhely) gazdasági szereplők a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be. 

A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a közös ajánlattevők nevében 

eljárni jogosult képviselő …………………………. (cégnév). 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös ajánlatot benyújtók 

kizárólagos képviseletére, a közös ajánlatot benyújtók nevében kötelezettségvállalásra, 

hatályos jognyilatkozat tételére, a nevükben történő eljárásra a közös ajánlattevők 

képviselője teljes jogkörrel jogosult. 

A jelen közbeszerzési eljárás során a megjelölt képviselővel közölt információk és 

tájékoztatások valamennyi közös ajánlatot benyújtó ajánlattevő vonatkozásában joghatályos 

közlésnek minősülnek. 

A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvényben (6:28-33.§) foglaltak irányadóak. 

Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötésre kerülő szerződés teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalunk, és 

tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat benyújtása esetén a közös ajánlatot benyújtók 

személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött 

szerződés teljesítése során. 

Az eljárás eredményeként megkötött szerződést az ajánlattevőként szerződő fél, vagy – 

kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben – annak jogutódja 

teljesítheti. 

A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló 

megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk. 

 

 

……………………………., 20…. év……………….…….hó…..….nap 

 

 

 

 ……………………………… ……………………………… 

 (cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás) 



EXANDAS Szolgáltató Kft. Közbeszerzési dokumentumok 
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„József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József 

utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” 

 

49 

 

„8” melléklet 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

(minta) 

 

…. közbeszerzési rész 

 

…………………………………………………… (név, székhely, bankszámlaszám) 

ajánlattevő és 

…………………………………………………… (név, székhely, bankszámlaszám) 

ajánlattevő 

(továbbiakban: Felek) között, a Budakeszi Város Önkormányzata ajánlatkérő „József Attila 

utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József utca építése - 

0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” tárgyban indított 

közbeszerzési eljárás tekintetében. 

 

Alulírottak a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés 

teljesítésével kapcsolatban a közös ajánlattevők közötti szerződés fontosabb tartalmi 

kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötik: 

 

1. Felelősségvállalás: 

 

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 

teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányában. 

 

2. Feladatmegosztás: 

 

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a Felek között a következő: 

 

Feladat/tevékenység Feladatrész/tevékenység aránya a 

teljes feladathoz/tevékenységhez 

(%) 

Cég 

   

   

 

3. Képviselet 

 

A Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján a fent megjelölt közbeszerzési eljárásban a közös 

ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő: […]. 

 

Közös ajánlattevők a fent megjelölt képviselőt jelen megállapodás aláírásával teljes körűen 

meghatalmazzák a tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében történő 

nyilatkozattételre, illetve a közös ajánlattevők képviseletére.  

 

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítése során a Felek az általuk 

elvégzett és az ajánlatkérő által igazolt teljesítések tekintetében jogosultak számla 

benyújtására. 

 



EXANDAS Szolgáltató Kft. Közbeszerzési dokumentumok 
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A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. 

 

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

véleményeltérés nélkül elfogadják, és cégszerű aláírással hitelesítik. A megállapodás 

valamennyi fél aláírása napján hatályba lép és a felek kijelentik, hogy annak hatálya kiterjed 

legalább a szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő általi elismerésének időpontjáig 

 

…………….……..…, 20…. év……. hó ….... nap 

 

 ……………………………… ……………………………… 

 (cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás) 



EXANDAS Szolgáltató Kft. Közbeszerzési dokumentumok 
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„9” melléklet 

NYILATKOZAT11 

a Kbt. 66. § (6) bekezdésre vonatkozóan 

 

…. közbeszerzési rész 

 

a) 

Alulírott ..........................................., mint a(z) ...................................................... (ajánlattevő 

megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy társaságunk a Budakeszi Város Önkormányzata ajánlatkérő „József Attila utca 

építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József utca építése - 

0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” tárgyú közbeszerzési 

eljárásában a közbeszerzés következő része(i)hez (a közbeszerzés tárgyát képező alábbi 

feladatok elvégzésére) vesz igénybe alvállalkozó(ka)t12, 

 

 […] 

 […] 

 

valamint, hogy ezen rész(ek) (feladatok) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat 

benyújtásakor ismert alvállalkozó(ka)t (név, székhely) az alábbiak szerint jelölöm meg: 

 […] 

 […] 

 

………………….………., 20…. év…………………….hó…….nap 

 

 …………………………………………. 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 

b) 

 

Alulírott ..........................................., mint a(z) ...................................................... (ajánlattevő 

megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában  

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy társaságunk a Budakeszi Város Önkormányzata ajánlatkérő „József Attila utca 

építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József utca építése - 

                                                 
 
11Az ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie. 
12A Kbt. 3. § 2. szerint alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

  



EXANDAS Szolgáltató Kft. Közbeszerzési dokumentumok 

Budakeszi Város Önkormányzata -  

„József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József 

utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” 

 

52 

 

0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között”  tárgyú közbeszerzési 

eljárásának eredményképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót 

igénybe venni. 

 

……………….…………., 20…. év…………………….hó…….nap 

 

 …………………………………………. 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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„10” melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok fenn nem állásáról 

(Ajánlattevő részéről kell csatolni az ajánlathoz) 

 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy a ………………………………………………. ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62 § (1) 

bekezdés g)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. 

 

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentésemet polgári 

jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában teszem meg, azért mindenkor helytállni tartozom. 

Kijelentem továbbá, hogy az általam képviselt ajánlattevővel szemben változásbejegyzési 

eljárás nincs folyamatban.13 

 

 

 

………………….................... 20... év…..................... hó…......nap 

 

 

 

 …………………………………………. 

 cégszerű aláírás 

                                                 
13 Amennyiben van folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy ez a rész törlendő. Helyette csatolandó a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolást. 
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„11” melléklet 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA14 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján 

 

 

a)15 Alulírott ..........................................., mint a(z) ...................................................... 

(ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem 

tudatában nyilatkozom, hogy a .....…......……………………………………….. (cég 

megnevezése), mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet 

 

A) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén16 

 

Tekintettel arra, hogy nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, nyilatkozom továbbá, 

hogy 

 

aa) a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonosa(i)17 az alábbi(ak): 

 

Tényleges tulajdonos természetes személy neve 

(megnevezése) 

Tulajdonos állandó 

lakóhelye 

  

  

 

ab) Társaságunknak a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált 

tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

 

………………………., 20…. év…………………….hó…….nap 

 

 ……………………………………………. 

ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

                                                 
14Magyarországon letelepedett ajánlattevő, valamint nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében is kitöltendő, ajánlattevőnek az 

„A)” vagy a „B)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie! 
15Abban az esetben, ha ajánlattevőt szabályozott tőzsdén nem jegyzik, az aa) vagy az ab) jelzésű részt is ki kell töltenie. 
16 Szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacot 
kell érteni. 
17 Tényleges tulajdonos a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint: 

 r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a 

szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 

nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) 

bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 

meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt 

százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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B)  szabályozott tőzsdén jegyeznek. 
 

………………………., 20…. év…………………….hó…….nap 

 

 ……………………………………………. 

ajánlattevő cégszerű aláírása 

 



EXANDAS Szolgáltató Kft. Közbeszerzési dokumentumok 

Budakeszi Város Önkormányzata -  

„József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József 

utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” 

 

56 

 

„12” melléklet 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA18 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) alpontja alapján 

 

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

(ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem 

tudatában 

n y i l a t k o z o m 

hogy a .....…......……………………………………….. (ajánlattevő megnevezése) mint 

ajánlattevőben az alábbi jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 

joggal rendelkezik: 

 

Jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet megnevezése 

Jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet székhelye 

  

  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom továbbá, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek a fent megnevezett jogi személlyel vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezettel szemben nem állnak fenn. 

b) Alulírott ..........................................., mint a(z) ...................................................... 

(ajánlatevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem 

tudatában 

n y i l a t k o z o m 

hogy a .....…......……………………………………….. (cég megnevezése) mint 

ajánlattevőben jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

közvetetten19 vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 

joggal nem rendelkezik. 

 

………………………., 20…. év…………………….hó…….nap 

 

 …………………………………………. 

ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

                                                 
18Magyarországon letelepedett ajánlattevő, valamint nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében is kitöltendő! 

(Ajánlattevőnek az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie.) 

 
19 A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 14. §-a értelmében közvetett tulajdon, illetve szavazati jog alatt az ajánlattevő vagy 

részvételre jelentkező tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogának az ajánlattevőben vagy részvételre jelentkezőben 

tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más gazdasági szereplő (köztes gazdasági szereplő) tulajdoni 

hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlását kell érteni. A közvetett tulajdon, a közvetett szavazati jog arányának 

megállapításához a közvetett tulajdonnal, szavazati joggal rendelkezőnek a köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati 

jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes gazdasági szereplőnek az ajánlattevőben, illetve részvételre 

jelentkezőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes gazdasági szereplőben 

fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. 
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„13” melléklet 

 

NYILATKOZAT20 

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

alapján 

 

 

 

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

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 67. § 

(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy a Budakeszi Város Önkormányzata ajánlatkérő „József Attila utca építése - 0+000 - 

0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 

0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 

létrejövő szerződés teljesítéséhez – figyelemmel a Kbt. 138. § (3) bekezdésében21 foglaltakra - 

nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, amely a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá 

tartozik. 

 

 

 

………………………….……., 20…. év……………….. hó …... nap 

 

 

 

 

 …………………………………………. 

 cégszerű aláírás 

 

                                                 
20Magyarországon letelepedett ajánlattevő, valamint nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében is kitöltendő! 
21 Kbt. 138. § (3) Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az 

eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének 

időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel 

együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes 

ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 

alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
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„14/A” melléklet 
 

NYILATKOZATMINTA A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN22 

 

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. 

képviselőjeként n y i l a t k o z o m ,  hogy az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való 

megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik az alábbiak szerint: 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe: 

 

Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrásaira 

támaszkodunk: 

az eljárást megindító felhívás …… pontja szerinti követelmény 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okirat csatolása a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint: 

Az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses 

vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, 

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

………………………….……., 20…. év……………….. hó …... nap 

 

 

 

 

 …………………………………………. 

 cégszerű aláírás 

 

                                                 
22 Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más 

szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik. 
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„14/B” melléklet 

NYILATKOZAT REFERENCIÁRÓL 

(a felhívás 15.2. pontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására) 

 

 

Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) 

 

a)  <gazdasági szereplő neve, székhelye> mint ajánlattevő  

vagy 

b)  <gazdasági szereplő neve, székhelye> mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet  

 

nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában  

n y i l a t k o z o m, 

hogy társaságunk – az ajánlati felhívás 15.2. pontja szerinti – referencia munkái az ajánlati 

felhívás megküldésének dátumát megelőző 5 évben (60 hónapban) az alábbiak voltak: 

 

Szerződést kötő másik fél megnevezése és 

székhelye: 
 

Az építési beruházás tárgya:  

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e: 
IGEN 

A teljesítés ideje (kezdés és befejezés, 

év/hónap/nap): 
 

Az ellenszolgáltatás összege: nettó ……………,- Ft 

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni 

kívánó a teljesítést konzorciumban végezte:,  

– a referencia igazolás az egyes 

ajánlattevők által végzett munkák 

elkülönítésével  

KIÁLLÍTHATÓ / NEM 

ÁLLÍTHATÓ KI 

– a teljesítés a közös ajánlattevők 

egyetemleges felelősségvállalása 

mellett történt 

IGEN / NEM23 

– az igazolást benyújtó által végzett 

teljesítés aránya százalékban: … % 

A teljesítés helye:  

                                                 
23 A megfelelő aláhúzandó. 
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A szerződést kötő másik fél aláírása:  

 

 

………………………….……., 20…. év……………….. hó …... nap 

 

 

 

 

 …………………………………………. 

 cégszerű aláírás 
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„15” melléklet 
 

NYILATKOZAT 

az elektronikus formában benyújtott ajánlatról 

 

 

 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………..…….. ajánlattevő jelen 

eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Budakeszi Város 

Önkormányzata ajánlatkérő „József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények 

között - és a Nagy Sándor József utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 

szelvények között” tárgyú közbeszerzési eljárásában az ajánlat elektronikus formában 

benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú 

ajánlat (eredeti) példányával mindenben megegyezik. 

 

 

 

 

………………………….……., 20…. év……………….. hó …… nap 

 

 

 

 ………………………………………………...... 

 cégszerű aláírás 
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III. FEJEZET 

 

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRÓL 

 

 

1. Az ajánlatok felbontása 

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában 

kerül megkezdésre. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes 

ajánlat felbontásra nem kerül. 

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 

személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a 

külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, 

lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 

részszempontok alapján értékelésre kerülnek. 

Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege 

is.  

A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő 

jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes 

ajánlattevőnek. 

 

2. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés 

A Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára, 

azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, 

nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az 

ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. 

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

is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást megindító felhívás, a 

közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.  

Mindaddig, amíg az ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - az 

ajánlatkérő által kiadott értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az ajánlattevő 

pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási 

felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi 

hiánypótlások során már nem pótolhatók. 

Az ajánlatkérő kizárólag csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlat elbírálása 

érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevővel történő 

tárgyalásra. 
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A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: 

a) nem járhat a 2. § (1)–(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 

b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége 

végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum 

tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy 

hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes 

árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, 

amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az 

ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása 

a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelel. A Kbt. 71. § (3) vagy (8)–(9) bekezdés 

rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, 

vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt 

(példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 

 

3. Az ajánlat érvénytelensége 

Kbt. 73. § (1) Az ajánlat érvénytelen, ha 

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 

c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 

62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja 

szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve 

az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

f) az ajánlattevő  

fa) valamely adatot a 44. § (2)–(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt 

az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 

fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony 

ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. 

(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg 

azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a 

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

felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési 

Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére 

bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon 

egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 
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(5) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a 

szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti 

azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a (4) 

bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk 

feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett 

információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 

Munkajog: 

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (1088 Budapest, Múzeum utca 17.)  

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkajogi Ügyfélszolgálata: 

tel: (1) 795-7977 

email: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

 

Környezetvédelem: 

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 

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

tel: +36 1 224 9100 

email: orszagos@zoldhatosag.hu 

 

Szociális kérdések: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

Központi telefonszám: +36-1-769-1704 

Központi faxszám: +36-70-900-1010 

Központi e-mail: info@szgyf.gov.hu 

Honlap: www.szgyf.gov.hu 

 

(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha 

a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 

b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb 

összegben bocsátotta rendelkezésre; 
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c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, 

amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog 

nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja. 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 69-70. § szerinti eljárásrendben, az ajánlattételi felhívás l) 

pontjában meghatározott értékelési szempontok alapján értékeli. Kbt.  

 

4. Az eljárás eredménytelensége 

Kbt. 75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha 

a) nem nyújtottak be ajánlatot v; 

b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be; 

c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen 

ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát. 

(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha 

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való 

elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)–(6) bekezdés]; 

b) a – (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható – rendelkezésére álló anyagi fedezet 

összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot 

tett ajánlattevővel; 

c) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő 

cselekményt követ el; 

d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az 

ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás 

lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az 

eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű 

döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható. 

(3) Ha a (2) bekezdés a) pontjában foglalt eredménytelenségi eset oka a teljesítéshez 

eredetileg rendelkezésre álló anyagi fedezet egészben vagy részben történő elvonása, az 

ajánlatkérő köteles tájékoztatást adni a rendelkezésre állt anyagi fedezet összegéről, valamint 

arról, hogy az mely szervezet döntésével, mikor és milyen okból került elvonásra, 

átcsoportosításra. 

(4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító 

hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített 

adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok 

bontása előtt az ajánlattevőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés 

megkezdését megelőzően az elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a 

rendelkezésre álló fedezet összegét. 

Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőt írásban tájékoztatja, az ajánlatról 

készített írásbeli összegezés döntést követő lehető leghamarabb, de legkésőbb 3 munkanapon 

belül történő megküldésével. A szerződést a felhívás, illetőleg a közbeszerzési 

dokumentumok tartalma szerint köti meg az írásbeli összegezés megküldését követő 6. napon, 

ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő munkanapon. 
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5. Az ajánlat példányainak kezelése 

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot 

a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 46. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével 

kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított öt évig megőrzi. Ha a 

közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági 

felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig 

megőrzi. 

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szervek 

kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton 

hozzáférést biztosítani. 
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IV. FEJEZET 

 

SZERZŐDÉSTERVEZET 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről: 

Név:   Budakeszi Város Önkormányzata 

Székhely:  2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

Adószám:  15730095-2-13 

Bankszámlaszám: 11742348-15390022 

Képviselő:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 

mint Megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről: 

Név:   * nyertes ajánlattevő adatai 

Székhely:  * nyertes ajánlattevő adatai 

Képviselő:  * nyertes ajánlattevő adatai 

Cégjegyzékszám: * nyertes ajánlattevő adatai 

Adószám:  * nyertes ajánlattevő adatai 

Bankszámlaszám: * nyertes ajánlattevő adatai 

mint Vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó),  

 

– együttes említésük esetén: Felek, önállóan: Fél – között alulírott napon és helyen a jelen 

vállalkozási szerződésben írt feltételek szerint: 

 

1. ELŐZMÉNYEK 

 

1.1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása 

alapján a Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le „József Attila utca építése 

- 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József utca építése - 0+000 

- 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” tárgyban. Vállalkozó, mint 

Ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy 
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Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a … * 

szerződéskötéskor kitöltendő közbeszerzési eljárás tekintetében a Felek a Kbt. szerinti 

törvényes határidőn belül szerződést kötnek egymással. 

 

2. A SZERZŐDÉST ALKÓTÓ DOKUMENTUMOK 

 

2.1. Szerződéses okmányok: 

Felek teljes megállapodását a jelen szerződés törzsszövege, a közbeszerzési 

dokumentumok és Vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma /a Kbt. 44. §-ának (1) 

bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 2:47. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel/ 

tartalmazza. 

Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a 

közbeszerzés tárgya, illetve a közbeszerzési eljárás leírása vagy meghatározása 

érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az 

eljárást megindító felhívás, műszaki leírás, útmutató, kiegészítő tájékoztatás, javasolt 

szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, 

tárgyalási jegyzőkönyv(ek), árazatlan költségvetés. 

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a 

szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

2.2. Dokumentumhierarchia: 

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, 

ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési 

sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: tárgyalási jegyzőkönyv(ek), 

kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került), 

ajánlattételi felhívás, egyéb közbeszerzési dokumentum, Vállalkozó, mint nyertes 

ajánlattevő ajánlata a Kbt. 44. §-ának (1) bekezdésében és a Ptk. 2:47. §-ának (1) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel. A jelen alpontban említett dokumentumok 

együttesen: Szerződéses okmányok. 

Felek rögzítik, hogy bár a jelen pontban említett dokumentumok fizikailag nem 

kerülnek csatolásra jelen szerződéshez, azonban Felek számára ismert azok tartalma. 

2.3. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során a közbeszerzésekre 

vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben 

tartásával [Kbt. 2. §] kell eljárni. 
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3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

3.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a közbeszerzési eljárás során, 

különösen a műszaki leírásában (továbbiakban: műszaki leírás) meghatározott építési 

munkák teljes körű kivitelezését (a továbbiakban a munka) a jelen szerződésben 

meghatározott díjért. 

3.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során részére átadott a munkákhoz 

kapcsolódó terveket egy tapasztalt kivitelezőtől elvárható gondossággal ellenőrizte és 

azt a munkák megvalósítására alkalmasnak találta a közbeszerzési eljárás során 

megállapított vállalkozói díj ellenében. 

3.3. A szerződés teljesítése során használt anyagokkal, minőségbiztosítással kapcsolatos 

előírásokat, továbbá a kivitelezési tevékenységre vonatkozó követelményeket 

(mennyiségi és minőségi mutatókat) a szerződéses okmányok tartalmazzák. 

3.4. Vállalkozó a szerződés teljesítését Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki 

tervek, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos 

jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, és szakmai szokásoknak megfelelően köteles 

végezni. 

 

4. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

 

4.1. A szerződés időtartama: Jelen szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép 

hatályba és a hatályba lépésétől számított * nyertes ajánlattevő megajánlása szerint 

hónapos határozott időtartamra jön létre, de legkésőbb 2016. november 15. napjáig 

 

5. A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA 

 

5.1. Teljesítés helye: 

… * szerződéskötéskor kitöltendő 

5.2. Teljesítés ideje: A Ptk. 6:36. §-a alapján a Megrendelő a teljesítési határidő előtt 

felajánlott teljesítést köteles elfogadni, ha az lényeges jogi érdekét nem sérti, és a 

kötelezett az ezzel járó többletköltséget viseli. A teljesítési idő előtti teljesítés elfogadása 

nem érinti a másik Fél szolgáltatása teljesítésének esedékességét. 

5.3. Teljesítés módja: 

5.3.1. A Megrendelő köteles a munkaterületet a tevékenység végzésére alkalmas 

állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő köteles 

Vállalkozónak a helyszín minden részére a hozzáférhetőség jogát a jelen szerződés 

aláírását, azaz hatályba lépését követően legkésőbb 5 munkanapon belül megadni, 

melynek megtörténtét Felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. Megrendelő 

köteles minden birtokában lévő és a teljesítésre vonatkozó adatot a munkaterület 

átadásával egyidejűleg Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 
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5.3.2. A Vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a 

munkaterület a tevékenység végzésére nem alkalmas. Ha a Megrendelő a 

munkaterületet a Vállalkozó felszólítása ellenére nem biztosítja, a Vállalkozó 

elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet. 

5.3.3. Vállalkozó az alábbi kopóréteg vastagságot vállalja a teljes útszakaszon: 

* nyertes ajánlattevő megajánlása alapján 

5.3.4. A teljesítés felajánlása: Vállalkozó a szerződés teljesítéséről, annak teljességéről, 

illetve ezzel kapcsolatos késedelméről írásban értesíti Megrendelőt. 

5.3.5. A teljesítés szerződésszerűsége: Megrendelő szerződésszerűnek tekinti Vállalkozó 

teljesítését, amennyiben a teljesítésre biztosított határidőben Vállalkozó a jelen 

szerződés 3. pontjában meghatározott munkát az előírt ütemezés szerint, a műszaki 

leírásnak megfelelően nyújtotta Megrendelő részére. A Felek hangsúlyozzák, hogy 

Megrendelő nem minősül szakvállalatnak a jelen szerződés tárgya vonatkozásában, 

ezért Megrendelőtől nem elvárható, hogy észlelje a hozzá nem értő által fel nem 

ismerhető hibákat, vagy, hogy az észlelt hibákat, hiányosságokat teljes 

szakszerűséggel és pontossággal megjelölje. Amennyiben Vállalkozó írásbeli 

értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás 

megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg 

az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) 

bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó 

kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (készre 

jelentés). Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentés kézhezvételét követő 15 napon 

belül kell megkezdeni. Az átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 

30 naptári nap áll rendelkezésre. 

A műszaki átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell 

készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya Megrendelőt és Vállalkozót illeti, 

illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyv tartalmazza 

mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen 

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

rendeletben meghatározott tényeket. 

Ha Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-

átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a 

kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási 

jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak 

alá kell írnia. 

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, 

hiányosságok kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett 

tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt a Megrendelő képviselőjének. 

A Megrendelő képviselője az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az 

elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről 

és minőségéről. 
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Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a 

rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető 

rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű 

hiba javítása a szerződés tárgyának zavartalan használatát akadályozza, vagy a 

hibák megszüntetése során a szerződés tárgyának használata balesetveszéllyel 

járna. 

5.3.6. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem 

terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

5.3.7. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles 

őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását 

fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő 

utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles 

megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági 

határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy 

vagyonát. 

5.3.8. Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai 

alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya 

nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet 

a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 

valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 

szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 

helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján 

történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül 

vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az 

alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési 

eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

Megrendelő nem korlátozhatja Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására. 

Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a 

Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 

szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, 

hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek 

minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, 

és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó 

(vállalkozók) saját teljesítésének arányát. 

A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-

át meghaladó mértékben további közreműködőt (alvállalkozót). 

5.4. Felelős műszaki vezető: 
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A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a 

vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesítse. 

A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást, értesítést a 

Vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelős 

műszaki vezető átvette a Megrendelőtől. 

A felelős műszaki vezető, valamint a szerződésben meghatározott szakági vezetők 

személyének megváltoztatása esetén arról haladéktalanul értesíteni kell a Megrendelőt. 

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 

Név:  * szerződéskötéskor kitöltendő 

Cím: * szerződéskötéskor kitöltendő 

Telefon: * szerződéskötéskor kitöltendő 

Fax: * szerződéskötéskor kitöltendő 

E-mail: * szerződéskötéskor kitöltendő 

 

A Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó és az építési naplóba 

bejegyzésekre jogosult személyek a Megrendelő részéről a következők: 

Név:  * szerződéskötéskor kitöltendő 

Cím: * szerződéskötéskor kitöltendő 

Telefon: * szerződéskötéskor kitöltendő 

Fax: * szerződéskötéskor kitöltendő 

E-mail: * szerződéskötéskor kitöltendő 

5.5. Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés 

merül fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és annak képviselőjét haladéktalanul 

írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Felek 

tudomásul veszik, hogy a műszaki tartalomhoz képest a munkát eltérően végezni csak a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lehet. 

5.6. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek, 

felvonulási létesítmények építése és karbantartása a Vállalkozó feladatát és költségét 

képezi. 

5.7. A Felek rögzítik, hogy az építési napló vezetésének szabályozását a Felek a vonatkozó 

jogszabályokkal egyezően szabályozzák. 
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6. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

 

6.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses ár, a szerződés minden vállalkozói 

feltételének teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban 

megjelenített műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására 

vonatkozik, függetlenül a terv, vagy a költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő 

dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól.  

6.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk 

alapján a vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére 

álltak a közbeszerzési eljárás során. 

6.3. A munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított vállalkozói díj összege *a 

nyertes ajánlattevő megajánlása ,- Ft + ÁFA, azaz ……………. forint plusz általános 

forgalmi adó egyösszegű átalánydíj (átalányár). A kifizetés után a hatályos jogszabályok 

szerinti általános forgalmi adó fizetendő. 

6.4. A vállalkozói díj, mint átalánydíj magában foglalja mindazon költséget és díjat, ami a 

szerződés szerinti Munka hibamentes, hiánytalan, szabályos, működésre kész és 

szakszerű kivitelezéséhez és beüzemeléséhez szükséges, ezért Vállalkozó 

Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet, kivéve a Felek által a Kbt. 

rendelkezéseinek megfelelően megrendelt, elvégzett pótmunkák ellenértékét. A 

Vállalkozó kijelenti, hogy az átalánydíjat a munka és a helyszín ismeretében, továbbá az 

árazatlan költségvetési kiírás alapján adta meg. 

6.5. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott munka ellenértékének 

pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

 

7. TÖBBLETMUNKA ÉS PÓTMUNKA 

 

7.1. Megrendelő a tartalékkeret mértékét a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 10 %-

ában (azaz nettó * nyertes ajánlattevő megajánlása alapján Ft) határozza meg. A 

tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és 

biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható 

fel. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésben meghatározott keretek 

között a tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után 

szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét. A 

tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Ptk. 6:244. § (2) 

bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható, feltéve, hogy a 322/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelel. 

7.2. Felek egyezően rögzítik, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e) és f) pontja alapján a többletmunka és pótmunka 

fogalma az alábbi: 

– többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) 

dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói 

díjban) figyelembe nem vett tétel, 
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– pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön 

megrendelt munkatétel (munkatöbblet), 

7.3. A változtatásokból eredő Vállalkozónak járó többletköltségek kifizetése a szerződés 

tartalékkeretének terhére történik. Ugyanígy a tartalékkeret terhére történik az 

elfogadott követelés kifizetése is. 

7.4. Vállalkozó a műszaki ellenőr felé írásban kezdeményezheti a tartalékkeret felhasználása 

iránti igényét. A tartalékkeret felhasználásáról minden esetben a Megrendelő dönt 

írásban a műszaki ellenőr írásbeli, indokolással ellátott javaslata alapján. 

A műszaki ellenőr ezen javaslatában köteles részletesen ismertetni azokat a műszaki, 

szakmai okokat és indokokat, amelyek megítélése szerint kétséget kizáróan 

megalapozzák a tartalékkeret felhasználási feltételeinek fennállását és egyben igazolják 

a munkák elvégzésének szükségességét. 

Továbbá a műszaki ellenőr javaslatában azt is köteles alátámasztani, hogy Vállalkozó a 

kivitelezési munkát műszakilag alátámasztó és indokolt ellenszolgáltatás mellett 

teljesíti. Előbbiekben megfelelően a tartalékkeret terhére elszámolható munka 

ellenértékének meghatározására – figyelemmel a munka tartalmára is – az alábbiak az 

irányadóak: 

A jelen szerződés mellékletét képező árazott tételes költségvetésben feltüntetett árakon, 

vagy egységárakon történik, amennyiben az elvégzett munka műszaki tartalma 

egyértelműen megegyezik az árazott tételes költségvetésben foglalt tétel (a 

továbbiakban: tétel) szerinti munka műszaki tartalmával. A tételek tartalma alapján a 

műszaki ellenőr nyilatkozata elsődlegesen az irányadó. Ha a beárazott tételes 

költségvetés nem tartalmaz olyan árat vagy egységárat, melyek alkalmazhatóak a 

változtatás alapján elvégzendő munkára, illetve egyéb, ezen pont alapján elszámolandó, 

a jelen feltételekben meghatározott igényre, akkor a műszaki ellenőr javaslatára, vagy a 

Felek mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő véleménye alapján 

állapítják meg az alkalmazandó árat. 

A műszaki ellenőrnek nincs joga a változtatásokat, valamint a vállalkozói követeléseket 

a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, 

azokhoz csak hozzájárulhat. 

7.4.1. Változtatást kezdeményezhet a műszaki ellenőr változtatási utasítás kiadásával és 

a Vállalkozó vállalkozói javaslat benyújtásával.  

A műszaki ellenőr által kiadott változtatási utasítást nem előzi meg vállalkozói 

javaslat, azt a műszaki ellenőr a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes 

megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel 

kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy 

többletköltség igénye keletkezik, vállalkozói követelést nyújthat be. 

A Vállalkozó által benyújtott vállalkozói javaslatban a Vállalkozó részletes 

előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást 

alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A változtatási javaslatnak tartalmaznia 

kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség 

igényét is. 
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7.4.2. A vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a 

követelésére okot adó körülményt, eseményt a műszaki ellenőrnek 28 naptári napon 

belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy 

tudomást szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a követelés jogcímét 

továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy 

határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést 

fog benyújtani.  

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását 

követő 42 naptári napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és 

alátámasztott követelést. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár 

csak a vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges 

bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába 

foglalhatja egy követelés. 

Abban az esetben, ha egy vállalkozói követelésre okot adó körülménynek elhúzódó 

hatása van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre 

alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell vállalkozói követelést (közbenső 

követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 naptári 

napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után 

van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, kivéve, ha 

valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának 

meghosszabbítására irányul. 

7.4.3. A vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka 

elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény 

kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából. 

7.4.4. A vállalkozói követelés továbbá, a műszaki ellenőr által kiadott, műszaki 

tartalomváltozásra irányuló változtatási utasítás következménye is lehet. Ilyen 

utasítást a műszaki ellenőr jellemzően csak olyan kisebb fokú műszaki 

tartalomváltozásokra ad ki, amelyek esetében a műszaki ellenőr nem látja szükségét 

előzetes költségkalkulációnak, részletes műszaki bemutatásnak. Ebben az esetben 

tehát nincs szó vállalkozói javaslatról csak műszaki ellenőr által kiadott Változtatási 

utasításról. 

7.4.5. Változtatásra irányuló munka csak változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó 

által benyújtott változtatási javaslat műszaki ellenőr általi jóváhagyása után hajtható 

végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául 

szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése. 
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8. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

8.1. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az 

elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló 

írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles 

nyilatkozni. 

8.2. Megrendelő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül 

számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg (azaz * nyertes 

ajánlattevő ajánlata alapján) igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg a 

végszámlából kerül levonásra. 

8.3. Megrendelő az előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület 

átadását követő 15 naptári napon belül köteles kifizetni. 

8.4. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. A szerződés 

későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. 

8.5. Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó 

teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

8.6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen szerződés alapján egy darab végszámla 

benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 

8.7. A benyújtott számla ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 

napos fizetési határidő mellett a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint 

köteles teljesíteni kivéve a Kbt. 135. § (3) bekezdésének esetét. 

8.8. Megrendelő - amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a 

szerződésben foglalt ellenértéket: 

a) Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy 

közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből; 

b) az összes Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, 

hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként 

mekkora összegre jogosultak az ellenértékből; 

c) Megrendelő felhívja a Vállalkozókat, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, 

hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja 

őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc 

napnál nem régebbi együttes adóigazolást; 

d) Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla 

kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes 

Vállalkozóknak és alvállalkozónak; 

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely Vállalkozónak vagy alvállalkozónak 

a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a 



EXANDAS Szolgáltató Kft. Közbeszerzési dokumentumok 

Budakeszi Város Önkormányzata -  

„József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények között - és a Nagy Sándor József 

utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 szelvények között” 

 

77 

 

Megrendelő a vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 

köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. 

8.9. A számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó 

egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. 

8.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésszerű teljesítést követően kibocsátandó 

számlán a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ban meghatározott kötelező 

tartalmi elemeken, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 169. §-ában meghatározottakon túl, köteles a Megrendelő által megadott 

azonosító számot, valamint a teljesítés jogcímét (a számlához kapcsolódó teljesítés 

rövid megnevezése) feltüntetni. 

Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla 

kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő károkért 

Megrendelő nem vállal felelősséget. 

Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a számlát nem a fenti 

módon juttatja el Megrendelőhöz. 

Megrendelő sem a számla eltűnéséért, sem az ebből eredő késedelmes fizetésért 

semminemű kárfelelősséget nem vállal. 

8.11. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36./A. § 

rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. 

8.12. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek 

tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. 

8.13. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a 

jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

8.14. Megrendelői késedelem: Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Kbt. 135. § (11) 

bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti 

késedelmi kamat és behajtási költségátalány megfizetésére köteles. Vállalkozó 

számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály 

érvényesül a Felek viszonylatában. 

8.15. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

8.16. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése 

szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 
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9. SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 

9.1. Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén késedelem esetére kikötött kötbér és 

teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér fizetésére köteles. 

9.1.1. Késedelem esetére kikötött kötbér: 

Amennyiben a Vállalkozó a szerződést olyan okból, amelyért felelős [Ptk. 6:186. § 

(1) bekezdés] késedelmesen teljesíti, a Vállalkozó késedelem esetére kikötött kötbér 

megfizetésére köteles. 

A késedelem esetére kikötött kötbér alapja: a szerződés szerinti, tartalékkeret és 

általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás, mértéke: 1 %/nap, de 

legfeljebb 10 napi tétel. 

9.1.2. Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: 

A szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért a Vállalkozó a 

felelős [Ptk. 6:186. § (1) bekezdés], Vállalkozó teljesítés elmaradása esetére 

kikötött kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A teljesítés elmaradása esetére 

kikötött kötbér alapja: a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó 

nélkül számított ellenszolgáltatás. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér 

mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül 

számított ellenszolgáltatás 20 %-a. 

9.2. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 

A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem 

jelent joglemondást Megrendelő részéről.  

A Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem 

mentesít a teljesítés alól. 

Amennyiben a késedelem esetére kikötött kötbér összege eléri a kötbér maximális 

mértékét, Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést. 

Megrendelő elismert kötbérigényét jogosult e szerződésből eredő fizetési 

kötelezettségével szemben beszámítani. 

Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja köteles ezt 

haladéktalanul, írásban megtenni. Vállalkozó a bejelentett kötbérigény kézhezvételét 

követő 2 munkanapon belül köteles közölni kifogását Megrendelővel, amennyiben ezen 

határidőt elmulasztja, az a Megrendelő kötbérigénye elismerésének minősül. 

Vállalkozó késedelmes vagy hibás teljesítése, avagy Vállalkozónak felróható 

lehetetlenülés esetén a Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kárigényét is 

érvényesíteni. 
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A kötbér esedékessé válik: 

 Késedelem esetén: a teljesítési határidő lejártát követő naptól kezdődően; 

 A teljesítés elmaradása esetén: a Megrendelőnek a teljesítés elmaradásáról, illetve 

a Megrendelő részére rendkívüli felmondásra okot adó körülményről történő 

tudomásszerzésének napján, valamint a Megrendelőnek a teljesítés Vállalkozó 

által történt jogos ok nélküli megtagadásáról való tudomásszerzésének napján. 

Felek megállapodnak, hogy a késedelmi kötbér számítása során minden megkezdett nap 

egész napnak számít. 

A Vállalkozó nem tehető felelőssé a Megrendelő által használt és a Vállalkozó számára 

a feladatvégzésekhez meghatározott módszertanok, minőségbiztosítási, projektvezetési 

és egyéb eljárások esetleges hiányosságaiból eredő következményekért. 

Egyebekben a Ptk. 6:186-189. §-ai irányadóak. 

9.3. Jótállás: 

A teljes körű jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. A 

jótállás időtartama megegyezik a 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-NÉM-KVM 

együttes rendeletben foglaltak szerinti kötelező alkalmassági idővel: 

- Utak és azok műtárgyainak szerkezetei esetében 120 hónap 

- Járdák, térburkolatok burkolatai és utak kopórétegei esetében 60 hónap. 

A jótállás időtartamának lejártát követően ajánlatkérőt a nyertes ajánlattevőként 

szerződő fél hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok 

illetik meg. 

Ajánlatkérő szavatossági igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései mellett a 

kötelező alkalmassági időre vonatkozó 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-NÉM-KVM 

együttes rendelet előírásai az irányadók. 

9.4. Szavatosság: 

Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. 

tartalmazza. 

9.5. Amennyiben Vállalkozó a vállalt kötelezettségeket nem teljesíti, úgy az 

szerződésszegésnek minősül. A szerződésszegésből eredő mindennemű károkozásért a 

Vállalkozó tartozik felelősséggel. 

9.6. Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként 

legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő 

biztosítékot köthet ki. 
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10. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

 

10.1. Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási 

szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Megrendelő által a 

közbeszerzési eljárás során előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 

10.2. A közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: 

legalább 5 millió Ft/kár és …* szerződéskötéskor kitöltendő millió Ft/év mértékű a jelen 

szerződés tárgya szerinti felelősségbiztosítás 

10.3. A felelősségbiztosítási szerződésnek a szerződés szerinti Munka időtartamára kell 

vonatkoznia. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt 

rendelkezzen a felelősségbiztosítással. 

10.4. Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötéskor köteles Megrendelő 

részére bemutatni a felelősségbiztosítási szerződésének eredeti példányát, egy másolati 

példányát pedig köteles átadni Megrendelő részére, mely felelősségbiztosítás másolati 

példánya a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi. Ennek elmaradása esetén 

Megrendelő Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és 

Megrendelő megtagadhatja a munkaterület Vállalkozó részére történő átadását. A 

póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

 

11. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE 

 

11.1. Módosítás: 

A Felek a jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, így különösen a Kbt. 141. §-

ában meghatározott feltételek fennállása esetén, az abban foglaltakkal összhangban 

módosíthatják.  

A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen 

szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek 

cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a 

szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által 

tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas. 

A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: 
Jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet 

módosítani. 
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11.2. Megszüntetés: 

11.2.1. Általános megszüntetés: 

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő jelen szerződést 

felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

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

a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely 

nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése 

miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az 

EUMSZ 258. 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. 

11.2.2. Rendkívüli felmondási indokok: 

11.2.2.1. Megrendelő a szerződést Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, 

azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit 

súlyosan vagy ismételten megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan az 

alábbi esetekben: 

a) Vállalkozó a Megrendelő – szerződésszerű teljesítésre irányuló - 

felszólításának az abban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, 

b) Vállalkozó által fizetendő késedelem esetére kikötött kötbér mértéke eléri 

a maximális mértéket, 

c) Vállalkozóval szemben felszámolási, végelszámolási eljárás indul, vagy 

felfüggeszti gazdasági tevékenységét, 

d) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai 

tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt, 

e) más közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt, vagy 

az eljárás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget, 

f) az adott kötelezettségre előírt határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a 

Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni. 

Az azonnali hatályú felmondás ellenkező rendelkezés hiányában a felmondás 

napjától kezdve szünteti meg a szerződést. 

Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén, a 

Vállalkozó kárainak megtérítésére nem tarthat igényt. 

11.2.2.2. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a Megrendelő köteles a jelen szerződést 

felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés 

megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 

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

közbeszerzési eljárásból. 
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11.2.2.3. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, 

hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes 

joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel; 

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel. 

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a 

szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű 

pénzbeli ellenértékére jogosult. 

11.2.2.4. Vállalkozó a Megrendelőnek küldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan 

felmondhatja a szerződést, ha a Megrendelő 

a) ismételt írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Vállalkozónak járó 

– korábban általa elfogadott teljesítés után járó vállalkozói díjat, annak 

esedékességétől számított 30 nap eltelte után sem; 

b.) ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti szerződéses 

kötelezettségeit. 

A felmondási nyilatkozat a Megrendelő általi kézhezvételt követő 30 nap 

elteltével válik hatályossá. 

11.3. Elszámolás: Amennyiben jelen szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik 

meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket 

haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az 

egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget 

nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő 

számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel 

összefüggésben. 

 

12. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

12.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan 

együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen 

szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen 

szerződés teljesítésére kihatással lehet. 
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12.2. Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik: (szerződéskötéskor kerül kitöltésre) 

Megrendelő részéről: 

név: * szerződéskötéskor kitöltendő 

értesítési cím * szerződéskötéskor kitöltendő 

telefon / fax * szerződéskötéskor kitöltendő 

e-mail * szerződéskötéskor kitöltendő 

Vállalkozó részéről: 

név: * szerződéskötéskor kitöltendő 

értesítési cím * szerződéskötéskor kitöltendő 

telefon / fax * szerződéskötéskor kitöltendő 

e-mail * szerződéskötéskor kitöltendő 

12.3. A fent megnevezett képviselő személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet 

haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni. 

12.4. A képviseleti jogosultság nem terjed ki a szerződés módosítására, illetve olyan utasítás 

átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen szerződés módosítását 

eredményezné. 

 

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

13.1. Irányadó jog: Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére – 

így különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi 

hatásaira, a szerződést megerősítő mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos 

követelések beszámíthatóságára – a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide 

nem értve  a magyar kollíziós magánjogi szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 

1979. évi 13. tvr.).  

13.2. Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 

kötelesek rendezni. 

13.3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő bármely jogvitájuk miatti 

bírósági vagy hatósági eljárásnak nincs halasztó hatálya Vállalkozó szerződés szerinti 

teljesítési kötelezettségére, ideértve különösen a szavatossági igények tekintetében 

történő helytállást. 

13.4. Részleges érvénytelenség: Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés 

bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét 

érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem 
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kötötték volna meg. 

13.5. Jogról való lemondás hiánya: Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes 

érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok 

érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos 

érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

13.6. Szerződés bizalmas kezelése: Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlatában elkülönített 

módon elhelyezett, és az ahhoz csatolt indokolással alátámasztott üzleti titkot tartalmazó 

iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltja. Felek rögzítik, hogy az üzleti titkot tartalmazó 

iratok nem tartalmazzák a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket. 

13.7. Titoktartás: Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a jelen 

szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és 

üzletpolitikai eseményeket és/vagy személyes adatokat / a továbbiakban együttesen: 

adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során tudomására 

jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerződés 

teljesítéséhez szükséges mértékben használja. Vállalkozó ennek megtartásáról a 

feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei 

tekintetében is köteles gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként történő 

kezelésére vonatkozó kötelezettség a Vállalkozót jelen szerződés lejáratát követően is 

korlátlan ideig terheli. 

13.8. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében 

lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak 

érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

13.9. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az államháztartás központi 

alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére 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. A kötelezettséget vállaló (Megrendelő) 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 Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. § 

kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetet kell érteni. 

13.10. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában 

köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 

szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az 

általa igénybe venni kívánt alvállalkozót nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a 

teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró 

okok hatálya alatt. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját 

teljesítésének 50 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 
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13.11. Vállalkozó ezúton is megerősíti minden közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát, 

továbbá felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerződés között 

ellentmondás nem áll fenn. 

13.12. Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés 

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben 

felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő 

felé. 

13.13. Jelen szerződés szövege […] (…) oldalból áll és négy (4) darab egymással teljesen 

megegyező példányban készült. A szerződés példányaiból minden felet kettő (2) darab 

eredeti példány illeti meg. 

13.14. Jelen szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, 

minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a 

képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták. 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Felelősségbiztosítás 

2. számú melléklet: Nyilatkozat a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók 

vonatkozásában 

3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

4. számú melléklet: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka 

 

Budakeszi Város Önkormányzata […]*Nyertes ajánlattevő neve 

Aláírás: 

 

…………………………. 

Aláírás: 

 

……………………….. 

Képviselő neve: 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Megrendelő 

Képviselő neve: 

[…] 

Vállalkozó 

  

Budakeszi, 20… év ……... hó …… napján ……...,, 20… év ……... hó …… napján 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: Budakeszi, 20… év ……... hó …… napján 

 

 

……………………………………………… 

Cserép Zsolt 

pénzügyi osztályvezető 
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2. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ 

ALVÁLLALKOZÓK VONATKOZÁSÁBAN 

….. részfeladat 

 

 

Alulírott ………. , mint a ………. cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom a Budakeszi 

Város Önkormányzata által kiírt „József Attila utca építése - 0+000 - 0+478,88 szelvények 

között - és a Nagy Sándor József utca építése - 0+000 - 0+247.10 és a 0+666.50 - 0+702.38 

szelvények között” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy a közbeszerzési eljárás 

eredményeként ….. napján kötött szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozók vesznek 

részt: 

 

Alvállalkozó megnevezése: Az alvállalkozó által 

ellátandó feladat: 

Az alvállalkozó szerződés 

teljesítésében való aránya: 

   

   

   

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megjelölt általam igénybe venni kívánt alvállalkozók nem 

állnak az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. A teljesítésben részt 

vevő alvállalkozókat tájékoztattam, hogy nem vehetnek igénybe saját teljesítésüknek 50 %-át 

meghaladó mértékben további közreműködőt. 

A fent megjelölt alvállalkozók személyében, teljesítésének arányában bekövetkezett 

változásról haladéktalanul (a tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül) tájékoztatom a 

Megrendelőt. 

 

 

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

    

  (cégszerű aláírás) 
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3. melléklet 

 

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, ………………., mint a ………………… (székhely: ……………, cégjegyzékszám: 

…………) képviselője büntetőjogi és polgári jogi felelősségem  tudatában kijelentem, hogy a 

Nemzeti Vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat 

ismerem és ennek ismeretében nyilatkozatomat adom, hogy a …………………. átlátható 

szervezetnek minősül. 

Az általam képviselt szervezet átláthatóságának változása esetén arról haladéktalanul 

tájékoztatom a Megrendelőt. 

Tudomásul veszem, hogy az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a 

továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a Budakeszi Város 

Önkormányzata csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen visszterhes 

szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő szervezetnek 

teljesíthet kifizetést. 

Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 

Budakeszi Város Önkormányzata felmondja, ill. ha a szerződés teljesítésére még nem került 

sor a szerződéstől eláll. 

 

…………………………, 20….év ………..………. hó ..…... nap 

 

 

………………….……………… 

cégszerű aláírás(ok) 
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V. FEJEZET 

 

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Külön fájlokban található. 


