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TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

 

 

A dokumentáció tartalma: 

A Dokumentáció a következő részekből áll: 

I. fejezet Alapvető információk         3. oldal 

II. fejezet Utasítások az ajánlattevők részére      36. oldal 

III. fejezet Műszaki leírás (tervek, költségvetés)      Külön csatolva az EKR-ben. 

IV. Vállalkozási szerződéstervezet       Külön csatolva az EKR-ben. 

V. fejezet Nyilatkozatminták        Külön csatolva az EKR-ben. 

 

 

 

 

 

 

Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a 

közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati 

időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat 

szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely 

bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét, mennyiségi jellemzőit 

vagy az építési munka megvalósítását abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást 

nyer. 
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I. FEJEZET 

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 

 

1.) Kajdacs Község Önkormányzata, (7051 Kajdacs, Petőfi S. utca 1.) - továbbiakban 

Ajánlatkérő - a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 

harmadik rész, 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást hirdet azon ajánlattevők 

számára, akiknek jelen dokumentációhoz az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren 

(továbbiakban EKR) keresztül hozzáférést enged és akiknek az eljárást megindító 

ajánlattételi felhívást az EKR-en keresztül megküldi, egyben ezúton felhívja a gazdasági 

szereplőket, hogy vegyenek részt az Ajánlatkérő által „TOP-3.2.1-15-TL1-20160-

00008 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Kajdacs községben” projekt kapcsán, az Önkormányzati hivatal épületgépészeti és 

energetikai korszerűsítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban. 

 

2.) Ajánlattevőnek ajánlata kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a 

követelményeket, feltételeket, amelyeket jelen Közbeszerzési Dokumentum 

(továbbiakban: Dokumentáció) és annak részét képező ajánlattételi felhívás 

(továbbiakban felhívás) tartalmaz. 

 

3.) Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait 

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

rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére 

biztosítja. A közbeszerzési dokumentumokat az EKR rendszerben regisztrált és az 

eljárás iránt érdeklődő Ajánlattevők elektronikus úton az ajánlattételi határidő 

lejártáig elérhetik. 

 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu/ekr-

em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000233002019/reszletek honlapon korlátlanul és teljes 

körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az EKR rendszerben regisztrált és 

az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők részére.  

 

A közbeszerzési dokumentumok mindazon gazdasági szereplők részére hozzáférhető, 

akik az EKR rendszerben az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték (424/2017. (XII.19.) 

Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés). 

https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/reszletek
https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/reszletek
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A 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az 

érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, 

érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás 

iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 

 

Felhívjuk az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy mindennemű, az 

Ajánlatkérő és az Ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR 

rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az 

eljárás során, Ajánlatkérő által létrehozásra kerülő és Ajánlattevők felé irányuló 

dokumentumokkal (pl.: hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, nem közvetlenül az 

Ajánlatkérő hanem az EKR rendszer, kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re 

küldi az értesítést. 

 

4.) Fogalommeghatározás:  

 

A közbeszerzési eljárás során alkalmazott kifejezések vonatkozásában, azok 

értelmezése tekintetében elsősorban a Kbt. 3.§-ban meghatározott értelmező 

rendelkezéseket kell alkalmazni, Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárással 

kapcsolatosan az általa használt egyes fogalmak tekintetében – azok egyértelműsítése 

érdekében – az alábbiakat érti.  

1. Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.  

2. Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű 

aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan 

személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy 

meghatalmazott.  

3. Gazdasági szereplő: A Kbt. 3. § 10. pontjában meghatározott fogalom szerint 

bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely 

a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását 

kínálja. 

 

4. Ajánlattevő: A Kbt. 3. § 1. pontjában meghatározott fogalom szerint az a gazdasági 

szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 
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5. Alvállalkozó: A Kbt. 3. § 2. pontjában meghatározott fogalom. Felhívjuk a 

gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. által alkalmazott alvállalkozó fogalom 

eltér a polgári jogban általánosan alkalmazott értelmezéstől.  

A Kbt. alapján 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. 

6. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet: Az a szervezet vagy személy, 

amelynek kapacitásaira (is) támaszkodva az ajánlattevő megfelel az alkalmassági 

követelményeknek.  

 

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.  

 

A pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolásának kivételével csatolni kell 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. 

 

Szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó 

követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó 

követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe 

más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a 

szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra 



 

TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00008 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Kajdacs községben” 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

6. 

szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az 

alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat 

érvényesülését a teljesítésben.  

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető 

igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, 

amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel 

rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó 

kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.  

A Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet adott esetben alvállalkozóként részt 

vesz a szerződés teljesítésében is. 

7. Közös ajánlattevők: Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös 

ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön 

formanyomtatványt nyújt be. 

8. EKR: a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott és a 

Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszer.  

9. EKR-rendelet: a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet.  

10. Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 

Dr. Éles J. Viktória Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Lajstromszám: 00411 

levelezési cím: 4026 Debrecen, Bem tér 11/C fsz. 14. 

e-mail cím: drelesjv@gmail.com 

 

A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai és az EKR-rendelet 

szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó rendelkezései abban az esetben is irányadók, ha erre 

a közbeszerzési dokumentumok külön nem tesznek utalást.   

 

5.) Kiegészítő tájékoztatás kérése:  

 

5.1. A gazdasági szereplők, - a megfelelő ajánlattétel érdekében - közbeszerzési 

dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban az EKR-en keresztül 

kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől.  

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az EKR rendszer működésével, 

használatával kapcsolatosan kiegészítő tájékoztatást nem nyújt!  

 

 

mailto:drelesjv@gmail.com
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Kérjük az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 

kapcsolatos kérdéseiket vagy az EKR- ben a kiegészítő tájékoztatás kérés eljárási 

cselekményhez kapcsolódó oldalon közvetlenül beírva vagy azt külön, - az aláírt 

word dokumentumot scanelve - csatolják! Ezen utóbbi esetben a kiegészítő 

tájékoztatás kérést a pdf dokumentumon kívül, *.word, szerkeszthető formában is 

küldjék meg Ajánlatkérőnek az EKR-en keresztül! 

 

5.2. Kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56. § -ban foglaltak az irányadóak. 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást írásban, az EKR-en keresztül egyidejűleg adja 

meg/teszi hozzáférhetővé a gazdasági szereplőknek, a kérdések szövegével, de a kérdést 

feltevő megnevezése nélkül. 

 

5.3. Az ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések 

határidőben [Kbt. 56.§ (3) bekezdése] megérkezzenek az ajánlatkérőhöz. A határidőn 

túl beérkező kérdéseket az ajánlatkérő nem köteles figyelembe venni, illetve azokra a 

válaszadást mellőzheti. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja 

– a határidőben benyújtott kérdések esetében - a Kbt. 56.§ (2) bekezdés szerinti 

határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési 

dokumentumokat módosítja, a Kbt. 52. § (4) (5) bekezdése szerint köteles eljárni.  

5.4. Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű 

időben adja meg. 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. 

5.5. Az ajánlattevők kérdései, illetve az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő 

tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részévé válnak. 

 

6.) Az ajánlatok benyújtása: 

 

Ajánlattevő az ajánlatát kizárólag elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül, 

az eljárás erre megadott felületén nyújthatja be. 
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Az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikusként 

kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap 

formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. Az elektronikus úton tett nyilatkozatok 

tekintetében a gazdasági szereplő képviselője az a személy, aki a nyilatkozattételhez 

szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. 

 

6.1. Benyújtás határideje: 2019. március 18-án 10.00 óra 

6.2. Az ajánlatok benyújtásának helye: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap  

6.3. Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

beküldése az EKR rendszeren keresztül az ajánlattételi határidő lejártáig megtörténik. 

Az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő, formában és időben kerüljön 

benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre megküldött 

ajánlatokat tudja értékelni.  

 

6.4. A határidőn túl érkező ajánlatokat a rendszer befogadja, azonban az Ajánlatkérő (az 

ajánlattevő nevét és székhelyének jegyzőkönyvezését követően az ajánlatot érdemi 

vizsgálat nélkül érvényteleníti. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy késve 

benyújtott, vagy határidőn túl beérkező ajánlat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti 

iratnak minősül, így annak visszaszolgáltatására sem részekben, sem egészében nem 

kerülhet sor, hanem az ajánlatkérő köteles a Kbt.-ben előírt határidőig megőrízni az 

EKR rendszerben. 

 

6.5. Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését 

támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan 

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által 

meghatározott részvételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább 

százhúsz percig, vagy 

b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – 

üzemzavar folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy 

óráig nem elérhető. 

 

Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az 

EKR működésének helyreállítását követően. Az EKR működésének helyreállításáról az 

EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy 

megfelelő idő, de legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két 
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nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap 

álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására. 

 

7.) Közös ajánlattétel 

 

7.1. Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság 

létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást vagy 

szerződést kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás 

közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát. 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a Kbt. az ajánlatkérő 

számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, 

a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös 

ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevő 

képviselőjének küldi meg. 

 

7.2. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően 

rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi 

közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében 

az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt 

elérhetőségeit. 

7.3. A Kbt. 35. §- értelmében több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Az 

eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan 

gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

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

ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők 

csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a 

szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot 

benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás 

nem következhet be. 

7.5. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – 

egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az 

ajánlathoz csatolni kell! 
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A közös ajánlattevők megállapodása egyebekben akkor fogadható el, ha  

- tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát, 

- tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás 

nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 

közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető 

jognyilatkozatok tekintetében, 

- tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 

vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 

teljesítéséért, 

- tartalmazza, hogy a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ 

valamely további feltételtől vagy időponttól; 

- tartalmazza, hogy hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve 

hatósági jóváhagyástól,  

- tartalmazza a feladatmegosztás részletes ismertetését 

továbbá 

- tartalmazza, hogy a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép. 

- A szerződésnek tartalmaznia kell a képviselő tag kifejezett nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy ebbéli megbízatását elfogadja.  

 

A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel 

esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2) bekezdés szerinti meghatalmazást 

tartalmazó okiratot.  

A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére 

jogosult gazdasági szereplő az adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus 

úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők 

képviseletében eljárhat. 

 

8.) Az ajánlat  

 

8.1.  Az Ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívásban és egyéb közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 

kell ajánlatát elkészítenie. 
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Az ajánlat elkészítésének alapját a közbeszerzési dokumentumok kell, hogy képezzék. 

Ajánlatkérő részajánlat tételre lehetőséget nem biztosít. Az ajánlat az Ajánlatkérő 

által ajánlattétel céljára kibocsátott közbeszerzési dokumentumokban és annak műszaki 

mellékleteiben leírt építési beruházás egészére kell, hogy vonatkozzék, és annak 

megfelelően teljesítendő. 

 

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására 

kell ajánlatot adni, illetve vállalkozni (az OTÉK, a MSZ, a hatósági előírások és a 

hatályos jogszabályok, valamint az ajánlattevőre vonatkozó egyéb szabályok 

betartásával), beleértve az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését is. A 

vállalkozási díjnak a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki 

megoldásra kell vonatkoznia. 

 

8.2. Az ajánlattevőnek a vállalkozási díj megállapításánál figyelembe kell venniük az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben 

foglaltakat. 

 

8.3. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között nyilatkozatmintákat bocsát az 

ajánlattevők rendelkezésére a megfelelő és érvényes ajánlattétel megkönnyítése 

érdekében. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus 

űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az 

elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.  

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a rendelkezésre bocsátott 

nyilatkozatminták alkalmazása nem kötelező, alkalmazásuk pusztán javasolt az 

ajánlatkérő részéről. 

 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatminták helyességét 

minden esetben ellenőrizzék! 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a nyilatkozatminták mellőzése esetén 

az általa előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja, 

amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az ajánlatkérő, illetőleg 

jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának 

megállapítására.  
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8.4. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerint az 

Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót és az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az eljárásban előírt 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy 

hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti. Ilyen esetekben az 

ajánlat érvénytelennek minősül.  

 

8.5. Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci 

magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a 

továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések 

nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. 

bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági 

Versenyhivatalnak. 

  

Amennyiben a közbeszerzésekért vagy az európai uniós források felhasználásáért 

felelős miniszter a közbeszerzési eljárások, továbbá közbeszerzési szerződések, illetve 

építési vagy szolgáltatási koncessziók és ezek módosításainak közbeszerzési-jogi 

ellenőrzése során a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések 

nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt. bejelentésre 

vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint a Gazdasági Versenyhivatalnak megtett 

jelzés során - a minősített adat kivételével - jogosult a Gazdasági Versenyhivatalnak 

átadni az érintett közbeszerzés, szerződés, építési vagy szolgáltatási koncesszió, illetve 

ezek módosításai ellenőrzése révén rendelkezésére álló bármely adatot. 

 

8.6. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az 

ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 

teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Tekintettel arra a tényre, 

hogy jelen eljárás lefolytatására a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján kerül sor 

és a hivatkozott rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az Ajánlattevőnek 

nem szükséges külön nyilatkoznia a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében azaz arról, 

hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-

e  
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8.7. Kereskedelmi és szakmai ajánlat 

 

Ajánlatkérő tételes, árazatlan költségvetést bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. 

Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokkal átadott tételes, árazatlan 

költségvetést kell beáraznia és benyújtania, ez képezi a kereskedelmi és szakmai 

ajánlatát és ennek alapján, ezzel összhangban kell a közbeszerzési dokumentumok 

részét képező Felolvasólapot az ott meghatározott bontásban és módon, kitölteni és 

csatolni az  

A vállalkozási díjat (egyösszegű ajánlati ár) a közbeszerzési dokumentumokban 

foglaltak, továbbá a kivitelezési határidő figyelembevételével prognosztizált végleges 

összegben kell megadni magyar forintban (HUF). 

 

Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban, 

közbeszerzési dokumentumokban (beleértve az Ajánlatkérő által esetlegesen kibocsátott 

kiegészítő tájékoztatást is) részletezett valamennyi munkákat, utalást, kiegészítést és a 

szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget. 

 

A befejezési határidőre prognosztizálva az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a 

szerződés időtartama alatt bekövetkező esetleges árváltozásokra, és tartalmaznia kell 

mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának első osztályú megvalósításához, a 

felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek betartásához, 

valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások 

szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátásához és a 

szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. 

 

Az árképzésben valamennyi nehezítő körülmény figyelembevételre kell, hogy kerüljön, 

mivel erre semmilyen különleges kártalanítás nem történhet. 

 

Ajánlattevőnek az ajánlati áron kívüli értékelési szempontokra (minőségi szempontok) 

vonatkozó ajánlatát az ajánlattételi felhívásban megadott módon, a Felolvasólapon kell 

megtennie. 

 

8.8. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos formai előírások  
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 Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az 

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 

dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy 

– amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem 

áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata 

formájában.  

 

Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a 

nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az 

ajánlatkérő azonban – a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésben 

foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. 

 

Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően előírja, hogy az olyan nyilatkozat, 

amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen 

garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus 

okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító 

erejű magánokirat követelményeinek. 

 

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a 

nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus 

űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.  

 

Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is 

ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is 

lehetővé teszi az ajánlatban és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a 

rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül 

kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni. 

 

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve 

gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum 

benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként 

vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, 
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illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy 

bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

 

8.9. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése érdekében Ajánlatkérő annak 

érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg 

tudja jeleníteni, a következőket írja elő az EKR-ben benyújtandó elektronikus 

dokumentumok jellemzőire, így különösen a fájlformátumra vonatkozó követelmények 

tekintetében:  

 

Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján elektronikus 

formában kell benyújtani.  

 

- aláírt és sckennelt vagy elektronikus aláírással ellátott pdf fájlformátum;  

 

- az árazott költségvetést aláírva nem szerkeszthető formátumban (pl.: pdf 

fájlformátumban.) kell benyújtani. 

Ajánlatkérő NEM kéri a költségvetést xls fájlformátumban feltölteni az EKR-be az 

ajánlat részeként!!!! 

 

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az 

ajánlattevő által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró 

személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell 

ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével.  

 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2)-(3) bekezdése alapján amennyiben az 

ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai 

követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, 

ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt ajánlatkérő úgy kezeli, mintha az 

ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra 

vonatkozó szabályaira figyelemmel jár el. 

 

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező 

dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az 

ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem 
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tartja szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell 

tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. 

 

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező 

dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb 

okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlatkérő felhívja az 

ajánlattevőt az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges 

szoftver megnevezésére.  

 

Az ajánlatkérő kizárólag általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert vesz 

igénybe az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi 

nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem 

határozható meg, azt ajánlatkérő úgy kezeli, mintha az ajánlattevő az érintett 

dokumentumot nem nyújtotta volna be, és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó 

szabályaira figyelemmel jár el.  

 

8.10. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az ajánlathoz ne csatoljanak olyan 

dokumentumokat, melynek csatolását a jogszabályok, vagy az Ajánlatkérő nem 

írta elő (pl.: kiegészítő melléklet, aláírt szerződéstervezet, cégbemutató)! 

8.11.  Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig - az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli 

nyilatkozatával - visszavonhatja az ajánlatát. (Kbt. 53.§ (8) bekezdés) 

8.12. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az 

ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni. 

(Kbt. 55.§ (7) bekezdés) 

 

Az ajánlattevőnek az EKR-ben korábban már benyújtott ajánlatát az új ajánlat 

megtétele előtt vissza kell vonnia! 

 

8.13. Egyenértékű termékek megajánlása 

 

A tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében a költségvetési kiírás és/vagy 

műszaki leírás a műszaki paraméterek meghatározására helyenként gyártmány, típus, 

eredet, szabadalom, védjegy, megjelölést tartalmazhat. 
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Amennyiben Ajánlattevő élni kíván az egyenértékű termékek megajánlásával, úgy az 

alábbiakat is figyelembe véve kell eljárnia: 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (6) bekezdés figyelembe vételével 

(melynek alapján ajánlattevő jogosult bármely, a termékleírásban, műszaki 

mellékletben, költségvetésben, vagy az eljárás során keletkezett bármely más 

dokumentumban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg 

teljes mértékben egyenértékű, és a felhasználhatóságában, használhatóságában, 

kezelhetőségében, rendeltetésében, alkalmazhatóságában és tartósságában teljesen 

azonos, azaz azzal egyenértékű, más gyártású termék szállítására, illetve 

felhasználására) ajánlattevőnek joga van ezekkel azonos minőségű vagy azonos 

paraméterekkel rendelkező (egyenértékű) termékek megajánlására. 

 

Amennyiben ajánlattevő a költségvetési kiírásban és/vagy műszaki leírásban 

meghatározott (nevesített) anyag, eszköz, berendezés stb. helyett, eltérő típust kíván 

megajánlani, úgy ajánlatkérő kéri a közbeszerzési dokumentumokban rögzített műszaki 

tartalomtól (gyártmány, típusok) eltérő, de azzal egyenértékű felhasználásra kerülő 

anyagok típusát és paramétereit megadni, azok megfelelőségét pedig az ajánlatában 

megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel, így különösen teljesítmény 

nyilatkozattal, vagy a Kbt. 60. §-ában említett bizonyítási eszközökkel igazolni, amely 

alapján egyenértékűség az érintett tételek tekintetében egyértelműen és kétséget kizáró 

módon vizsgálható, illetve megállapítható. 

 

A kiadott nyilatkozatminta szerinti nyilatkozatban (5. számú melléklet) meg kell adni az 

érintett termék eredeti tételszámát, típusát, paramétereit, majd az egyenértékűnek 

tekintett termék tételszámát, típusát, paramétereit. 

 

Ajánlatkérő kéri az egyenértékű termékek árazott költségvetésben történő 

átvezetését! 

 

9.) Üzemszünet és üzemzavar 

 

Üzemszünet: minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR 

szolgáltatásainak szünetelését eredményezi. 

 

Üzemzavar: az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak 
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szerint dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR 

korlátozott működőképességét jelentő helyzet. 

 

Amennyiben az ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara 

miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 

55. § (2)–(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az 

ajánlattételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi határidő lejárta 

után is feladhatja, illetve a hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén a módosításról 

szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását 

követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon, erre a körülményre 

azonban a módosító hirdetményben utalni kell. 

Ha ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által 

elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy 

árindokolás megadására, vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre 

álló határidő alatt üzemzavar következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar 

során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra 

maradt, ajánlatkérő köteles az  EKR működésének helyreállítását követően tizenkét órán 

belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni. 

Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási 

rendeletében valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, 

mert az EKR üzemzavara nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő 

teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását 

követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítésére. 

 

10.) Az ajánlatok felbontása: 

10.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR rendszer az ajánlattételi határidő 

lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő 

lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR 

visszaigazolást küld.  

 Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás 

időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az 

elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt.68.§ (4)-(5) bekezdése szerinti 

adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a 

tartalommal ahogy az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhető teszi. 

 Az elektronikusan benyújtott ajánlat (tárgyalásos eljárásban végleges ajánlat) esetében 

az ajánlatkérő feltüntetheti az EKR által generált jegyzőkönyvben a fedezet összegét, 

amennyiben azt a bontást megelőzően az EKR-ben rögzítette.  



 

TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00008 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Kajdacs községben” 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

19. 

10.2. A bontási eljárás során a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményre kerül 

sor, így az ajánlatokban szereplő ajánlati adatlapok (felolvasólapok) alapján ismertetésre 

kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, 

számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre 

kerülnek. Az ajánlatok felbontásánál ismertethető a közbeszerzés becsült értéke, 

részajánlattétel biztosítása esetén részenként. Az ajánlatok bontásakor ismertethető a 

rendelkezésére álló fedezet összege is.  

10.3. Az elektronikus bontásra vonatkozó további szabályokat a 424/2017 (XII.19.) Korm. 

rendelet tartalmazza.  

 

10.4. Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2019. március 18-án 12.00 óra 

 

10.5. Az ajánlatok felbontásának helye: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap  

 

11.) Az Üzleti titokra vonatkozó előírások 

 

11.1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy 

felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § szerinti árindokolásban elkülönített módon 

elhelyezett, az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával üzleti titkot (ideértve a 

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

megtilthatja. 

 

11.2. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 

nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából 

aránytalan sérelmet okozna. 

 

11.3. 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.  

 

11.4. A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

 

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

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

 

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

CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
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c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 

bemutatott 

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

vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó 

információkat és adatokat, 

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

vonatkozó információkat és adatokat, 

 

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

nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 

44. § (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 a 

Kbt. 44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan 

fennállnak és a Kbt. 44. § (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká 

nyilvánításnak. 

 

11.5. A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 

lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a 

továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely az 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. 

 

11.6. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása 

során a leírtakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az 

érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

 

11.7. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja alapján az 

ajánlat érvénytelenségét eredményezi, ha ajánlattevő 

 

fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti 

titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 

 

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

megfelelő. 

 

12.) Ajánlati kötöttség: 

 

12.1. Nyílt eljárásban az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az 
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ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége főszabály 

szerint az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig tart. 

 

12.2. Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az 

ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség 

fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott 

időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban 

nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan 

napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy 

kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha 

valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának 

eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát 

figyelmen kívül kell hagyni. 

 

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

megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a nyertes visszalépése esetén, 

amennyiben az írásbeli összegezésben az Ajánlatkérő megnevezte a második 

legkedvezőbb ajánlatot tevőt – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati 

kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. 

 

13.) Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása: 

 

13.1. A Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő 

megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

A Kbt. 69. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely 

ajánlat érvénytelen, és van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. 

 

13.2. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § 

(5) bekezdése szerinti kritériumok ellenőrzésére köteles a Kbt. 67.§ (1) bekezdése 

szerinti nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat 

megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket 

elvégezni.  
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A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben 

meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. 

(X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a 

rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti 

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. 

Amennyiben az ajánlatkérő előírt alkalmassági követelményt, a gazdasági szereplő az 

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az 

eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, 

valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok 

tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó 

szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.  

 

13.3. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 71. § - ában foglaltaknak megfelelően, 

teljes körben, az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a 

hiánypótlás, valamint az ajánlatokban nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 

igazolások tartalmának tisztázása érdekében a felvilágosítás-kérés lehetőségét. 

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a 

többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére 

az EKR-en keresztül megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási 

felhívásban a pótlandó hiányokat. 

Ajánlatkérő kéri, hogy a hiánypótlás teljesítése során a hiánypótlás/számítási hiba 

rövid összefoglalója pontot is töltsék ki az EKR-ben! Ezen a felületen kell 

Ajánlattevőnek rögzítenie, hogy melyik űrlapot módosította ill. konkrétan mit/hol 

változtatott az eredetileg benyújtott ajánlatán. 

 

A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban szereplő iratokat- ideértve a Kbt. 69. § 

(4) – (5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni 

is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési 

dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.  
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Az ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása 

érdekében szükséges. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy: 

a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók; 

a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 

a) a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 

b) annak során 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 újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási 

felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb 

hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az 

ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 

gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - feltéve, hogy az 

eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem (vagy csak az általa 

meghatározott korlátozással) rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt 

hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. 

Ameddig bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására 

határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az 

ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. (önkéntes hiánypótlás) 

13.4. Aránytalanul alacsony ár 

Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek 

tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a 
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kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni 

tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az 

értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség vagy azoknak valamely 

önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. 

13.5. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. korábbi szabályaival ellentétben a 

számítási hiba javítását NEM az Ajánlatkérő végzi!!! 

Ha az Ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a 

hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték 

megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak javítására.  

A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, 

hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az 

alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az 

ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ha a számítási hiba javítását 

nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az 

ajánlat érvénytelen. 

 

14.) Az ajánlatok értékelése 

 

Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az előzőek 

alapján az eljárásból ki nem zárt ajánlattevők érvényesnek minősített ajánlatait a Kbt. 

76. § (2) bekezdés c) pontja, a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint 

értékeli. 

 

Értékelési szempontok:  

1. Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 12 hónapon felül max. 36 hónap, 

(hónap)/súlyszám: 15 

 

2. Vállalt előteljesítés időtartama (nap) max. 45 nap /súlyszám: 15 

 

3. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)/ Súlyszám: 70 

 

Az ajánlatok elbírálása során adható pontszám részszempontonként 0,00 -10,00 pont. 
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Valamennyi részszempontnál a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontszámot, 

a többi ajánlattevő pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kerül megállapításra. A 

pontozás két tizedes jegy pontossággal történik. Tájékoztatjuk Ajánlattevőket, hogy 

tekintettel arra a tényre, hogy az EKR csak egy tizedesjegyet fogad el, a két tizedesjegy 

figyelembevétele az értékeléskor releváns! 

(az egyösszegű ajánlati ár részszempont esetén fordított, a 1., 2. részszempont esetén 

egyenes arányosítás)  

 

Az egyösszegű ajánlati ár értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható 

módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 

21.) III.A. 1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás: 

P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Az 1. részszempont esetén:  

Jótállás időtartama - jogszabály által előírt kötelező jótállás időtartamán (12 hónap) 

felüli időtartam értékelése: 

A legkedvezőtlenebb megajánlható érték 0 (nulla) hónap. Amennyiben ajánlattevő a 

jogszabályban meghatározott 12 hónap jótálláson felül további jótállási időtartamot nem 

kíván megajánlani, a felolvasólapon a 0 (nulla) hónap értéket kell megajánlani. 0 (nulla) 

hónap megajánlás esetén ajánlatkérő a minimálisan adható 0 pontot adja. 

A 36 hónap a megajánlható legkedvezőbb érték az értékelési szempont vonatkozásában. 

A 36 hónapot elérő és az annál kedvezőbb (nagyobb) megajánlásokra egyaránt az 

értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő. 

A jótállás kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának napja. 

Ajánlatkérő a többi ajánlat tartalmi elemére a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva egyenes arányosítással számolja ki a pontszámot. 
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Az 1. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében 

legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok 

elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) III.A. 1.bb) pontjában 

foglaltak szerinti egyenes arányosítás: 

P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A 2. részszempont esetén: 

 

Vállalt előteljesítés időtartama napokban meghatározva:  

A legkedvezőtlenebb megajánlható érték 0 (nulla) nap. Amennyiben ajánlattevő nem 

kíván az előírt teljesítési határidő (2019. június 30.) előtt teljesíteni, a felolvasólapon a 0 

(nulla) nap értéket kell megajánlani. 0 (nulla) nap megajánlás esetén ajánlatkérő a 

minimálisan adható 0 pontot adja. A megajánlott előteljesítés a véghatáridőre 

vonatkozik. 

A max. 45 nap a megajánlható legkedvezőbb érték az értékelési szempont 

vonatkozásában. A 45 napot elérő és az annál kedvezőbb (nagyobb) megajánlásokra 

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

Ajánlatkérő a többi ajánlat tartalmi elemére a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva egyenes arányosítással számolja ki a pontszámot. 

 

A 2. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében 

legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok 

elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) III.A. 1.bb) pontjában 

foglaltak szerinti egyenes arányosítás: 

P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 

ahol: 

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

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A kapott pontok két tizedes jegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A fenti módszerek 

alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd 

részszempontonként összeadásra kerülnek. 

A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. 

 

15.) Érvénytelenség 

15.1. 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 Kbt. 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 Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti 

titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy  

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

[Kbt. 73.§ (1) bekezdés]  

 

A Kbt. 73.§ (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul 

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

73.§ (2) bekezdés]  
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Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) 

bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan 

jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését 

biztosító módon nem orvosolható.  

 

15.2. A Kbt. 73.§ (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 

Kbt. 4. mellékletében 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. [Kbt. 73.§ (4) bekezdés]  

 

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

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki  

 

a) a kizáró okok [Kbt. 62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik;  

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdés]  

 

15.4. Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból  

 

a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti 

elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés],  

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem 

kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés]. [Kbt. 74.§ (2) bekezdés 

 

16.) Tájékoztatás az eljárás eredményéről – az összegezés megküldésének időpontja 

 

16.1. 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. 
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16.2. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az 

ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a 16.1. pont 

szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére 

egyidejűleg, az EKR-en történő megküldésével teljesíti. 

 Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (7) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettségének az 

EKR-ben történő közzététellel tesz eleget. 

 

16.3. Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- 

vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem 

hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az 

eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg 

megküldeni az összes ajánlattevőnek. 

 

16.4. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők 

részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult 

módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, 

továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben az eredeti állapot nem 

állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény 

megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő 

volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli 

összegezést köteles az EKR-en keresztül haladéktalanul, egyidejűleg az összes 

ajánlattevőnek megküldeni. 

 

17.) Iratbetekintés: 

Az adott eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés 

megküldését követően kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának - ideértve a 

hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot 

nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben az 

ajánlattevő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat 

mely részébe kíván betekinteni. A Kbt. szerinti iratbetekintést az ajánlatkérő az EKR-

ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének 

személyes megjelenése útján biztosítja. 

 

18.) A szerződés megkötése: 
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18.1. A Kbt. 131. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével 

kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok 

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

ajánlattevővel, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. 

 

18.2. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös 

ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési 

eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 

megfelelően. 

18.3. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség 131. § (5) bekezdés szerinti időtartama 

alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés, a Kbt. 131. § (8) bekezdésében foglaltak 

kivételével nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos 

időtartam lejártáig, a Kbt. 115. § szerinti eljárás esetében az írásbeli összegezés 

megküldése napját követő őt napos időtartam lejártáig. 

 

18.4. A szerződéskötés:  

A szerződéskötés konkrét időpontjáról Ajánlatkérő e-mail útján értesíti a nyertes 

ajánlattevőt. 

 

Helye: Ajánlatkérő székhelye: 7051 Kajdacs, Petőfi S. u. 1. Polgármesteri Iroda 

 

18.5. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés időpontjában a nyertes 

ajánlattevőnek a szerződés megkötése céljából rendelkezésre kell állnia, ellenkező 

esetben a szerződés megkötésének az Ajánlattevőnek felróható okból történő 

elhalasztása a szerződéskötéstől történő elállásnak minősülhet, és annak minden 

következményét a nyertes Ajánlattevő vállalja. Ajánlatkérőnek a szerződést a nyertes 

Ajánlattevővel a Kbt. - ben rögzített időkorlát között meg kell kötnie. Ajánlattevő a 

szerződés neki felróható okból történő késedelmes megkötésére a teljesítés során sem 

hivatkozhat. 

18.6. A szerződés feltételeit az EKR-ben külön feltöltött vállalkozási szerződéstervezet 

tartalmazza. 

 

19.) A szerződés biztosítékai: 
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1. Jótállás: 

A jótállás kötelező időtartama min. 12 hónap, amelytől Ajánlattevő kedvezőbb 

jótállási időt is megajánlhat az ajánlata részeként! 

 

Ajánlattevőt a Ptk. 6:171. § - 6:173.§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség 

terheli a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően. 

A jótállás kezdete a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának napja 

 

Ajánlattevő jótáll azért, hogy a munka vagy bármely része mentes a gyártás, a 

felhasznált anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. A jótállás teljes körű, 

a vállalkozó az általa beépített és felhasznált anyagok és elvégzett munka minőségéért 

felelős. 

Ajánlattevő jótáll a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 

teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 

minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg 

egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 

 

Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne műszaki kivitelben, és Ajánlattevő 

által szolgáltatott anyagokban vagy végzett munkában, Ajánlattevő köteles azonnal és 

saját költségén megjavítani, cserével vagy más módon helyrehozni az ilyen hibát, vagy 

az ilyen hiba által a munkában okozott bármilyen kárt. 

 

Ajánlattevő a műszaki átadás-átvétel lezárását követő általa vállalt idejű teljes körű 

jótállási kötelezettséget vállal az általa megvalósított létesítményekre. 

 

Ajánlattevő az általa végzett, a szerződés tárgyában meghatározott munkákra teljes 

körűen értendő (építési, szerelési, épületgépészeti, elektromos munkákra, szállított 

berendezésekre, eszközökre, anyagokra, stb.) szavatossági kötelezettség terheli. A 

szavatosság időtartama a működést nem gátló hiba- és hiánymentes műszaki átadás-

átvétel befejezésétől (a teljesítéstől) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 

együttes rendelet mellékleteiben írt munkákra az ott rögzített időtartam. 

 

Ajánlatkérő a jótállás alapján előforduló bármilyen hiányosság felmerülését követőn 

azonnal értesíti az Ajánlattevőt. Az értesítés kézhezvételét, közlését követően a 
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Ajánlattevő köteles 5 munkanapon belül a hibásszerkezet kijavítását vagy kicserélését 

megkezdeni. 

 

Ha az értesítést követően az Ajánlattevő nem hozza helyre a hibát Ajánlatkérőnek a 

fenti határidőn belül, jogában áll a hibák kijavítását az adott szerkezet kijavítását 

szakirányúan képzett személy bevonásával megkezdeni – az Ajánlattevő kockázatára, 

és költségére – anélkül, hogy ezzel bármilyen mértékben csorbítaná azon jogait, 

melyeket Ajánlatkérő a szerződés értelmében az Ajánlattevővel szemben 

érvényesíthet. 

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a jótállási időn belül a szükséges karbantartási 

munkálatokra megfelelő képesítésű szakemberrel rendelkezésre kell állnia. 

 

2. Kötbér: 

Késedelmi kötbér: amennyiben Ajánlattevő – olyan okból, amelyért felelős – 

késedelmesen teljesít, úgy Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi 

kötbér mértéke naponta a teljes nettó ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összegű. A 

késedelmi kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a.  

 

Meghiúsulási kötbér: amennyiben Ajánlattevő – olyan okból, amelyért felelős – nem 

teljesít a szerződésben meghatározottak szerint, úgy Ajánlatkérő meghiúsulási 

kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér összege a nettó szerződéses ellenérték 20%-

a.  

Ajánlatkérő jogosult a kötbér összegét az esedékes vállalkozási díjba az Ajánlattevő 

részére megküldött írásbeli nyilatkozatával beszámítani. A jogszerű beszámítás 

alkalmazásához Ajánlattevő vállalkozási szerződés aláírásával hozzájárul. A kötbér 

visszatartása Ajánlattevőt nem mentesíti a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. 

Kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Ajánlatkérő a kötbért 

meghaladó kárát is érvényesítheti Ajánlattevővel szemben, valamint a 

szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét 

nem érvényesítette. Ajánlatkérő kötbér-, illetve a szerződésszegésből fakadó egyéb 

igényét az elévülési határidőn belül akkor is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről – 

késedelmes teljesítésről - tudva a teljesítést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be 

igényét. 
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A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése alapján a meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés 

követelését kizárja. 

 

20.) A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás 

 

A következő szervezetektől (hatóságoktól) az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást 

kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a 

teljesítés során meg kell felelni. 

  

A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében:  

Nemzeti Munkaügyi Hivatal  

Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85.  

Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639.  

Telefon: 06-1-346-9400  

Fax: 06-1-346-9415  

E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu  

 

Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság: www.munka.hu  

  

Tolna Megyei Kormányhivatal  

Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve  

Munkavédelmi Felügyelőség  

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.,  

Levelezési cím: 7101 Szekszárd, Pf. 470  

Honlapcím: http://kormanyhivatal.hu  

Központi tel. szám: (74) 529-782  

Fax: (74) 528-127  

e-mail: tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

 

Tolna Megyei Kormányhivatal  

Paksi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

Címe: 7030 Paks, Duna u. 6. 

Telefon: 06 (75) 510-106 

e-mail: paks.nepegeszsegugy@tolna.gov.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal   

http://kormanyhivatal.hu/
mailto:paks.nepegeszsegugy@tolna.gov.hu
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http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=1&lng=1 

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

Levelezési cím: 1591 Budapest, Pf: 95  

Email: hivatal@mbfh.hu  

Tel: (+36-1) 301-2900  

Fax. (+36-1) 301-2903  

 

Budapesti Bányakapitányság   

Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.   

Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.   

Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810   

Email: bbk@mbfh.hu  

  

Adózás tekintetében:  

 

Nemzeti Adó és Vámhivatal  

http://nav.gov.hu/  

NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága  

Cím: 7100 Szekszárd, Bezerédj utca 33. 

Levelezési cím: 7101 Szekszárd, Pf.:108. 

Telefonszám: +36 (74) 501-400 

Fax: +36 (74) 312-623 

email: tolnaavig@nav.gov.hu 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium  

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium  

Cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.   

Postacím: H-1880 Budapest, Pf.: 111.   

Tel: +36-1-795-1637; +36-1-374-2560, +36-1-374-2559  

Fax: +36-1-374-2925, +36-1-311-5243  

ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu  

  

Környezetvédelem tekintetében:  

Vidékfejlesztési Minisztérium  

mailto:tolnaavig@nav.gov.hu
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http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium Székhely: 1055 Budapest, 

Kossuth Lajos tér 11.  

Levelezési cím: 1860 Budapest  

Tel: +36 1-795-2000 Fax: +36 1-795-0200 info@vm.gov.hu  

 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 

 Tel/Fax: 06/1/224-9100, 06/1/224-9262 

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

 

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:  

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság  

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.  

Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2.  

Telefonszám: 06-1-795-1000 Ügyfélszolgálat telefon: 06-1-795-6411  

Telefax: 06-1-795-0002  

Ügyfélszolgálat e-mail: lakossag@kim.gov.hu  

 

21.) Pénzforrások, szerződéskötési engedély:  

 

Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetét a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00008 azonosító 

számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kajdacs községben” című 

pályázati forrásból biztosítja. Ajánlatkérő tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja 

elszámolni. A támogatás intenzitása: 100%. 

 

22.) Alkalmazandó jogszabály: Jelen közbeszerzési eljárás megindításának dátuma. 2019. 

március 7. 

 

Jelen közbeszerzési eljárás lefolytatására a 2019. február 1 -től hatályos Kbt. 

szabályai az irányadók. 
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II. FEJEZET  

UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 

1.) Az ajánlat költségei: 

 

A közbeszerzési dokumentumok átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával 

kapcsolatban felmerülő összes költséget Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő 

semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel 

kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. 

 

2.) A Kbt.-ben előírt és a Dokumentációban bekért információknak és okiratoknak az előírt 

formában és tartalommal történő benyújtásáért az Ajánlattevő felel. Hiányos és/vagy 

nem kielégítő információk/okiratok benyújtásának következménye az ajánlat 

érvénytelenné nyilvánítása lehet, hamis adatok szolgáltatása esetén az Ajánlattevő 

kizárására kerül sor.  

 

3.) Ahol Ajánlatkérő valamely irat, I fejezetben meghatározott formában történő 

benyújtását írta elő, ott az V fejezetben csatolt iratminta kitöltése és benyújtása 

javasolt, de Ajánlatkérő az általa előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó 

ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, 

illetve egyéb az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény 

fennállásának vagy hiányának megállapítására. 

 

4.) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös 

ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek 

képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett 

nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, 

hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, 

adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály 

azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35.§ (6) bekezdése szerinti egyetemleges 

felelősséget.  

 

 Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok 

tartalmát meg tudja jeleníteni, a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő 
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előírja az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok 

jellemzőire, így különösen a fájlformátumra vonatkozó követelményeket. Az 

ajánlatkérő által kért nyilatkozatok és egyéb dokumentumok elfogadott 

fájlformátumai: pdf  

 

A benyújtott iratoknak, igazolásoknak, nyilatkozatoknak, dokumentumoknak, 

leírásoknak stb. alkalmasnak kell lenniük az alkalmasság, illetve az adott 

érvényességi követelménynek való megfelelőség megállapítására. 

 

5.) Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke: 

  

Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az  

Ajánlattevőt, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, 

nyilatkozatokat kell – lehetőleg az alábbi sorrendben – csatolni: 

 

5.1. Felolvasólap űrlap formátumban  

 

A megkötni kívánt vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. 

Az Egyösszegű ajánlati ár (szerződéses ajánlati ár)/Vállalkozói díj 

 

Az Egyösszegű Ajánlati Árat úgy kell tekinteni, hogy az a Dokumentációban 

meghatározott építési munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem változtatható 

meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve azon 

eseteket, amikor a Műszaki ellenőr rendel el változtatást vagy hagy jóvá Vállalkozói 

„követelést” a Megrendelőnek a Kbt.-re figyelemmel adott hozzájárulásával. 

 

Az Egyösszegű Ajánlati Árat és a szerződés elfogadott végösszegét forintban kell 

megadni. 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az egyösszegű ajánlati ár bontását is és a tájékoztató 

mennyiségek beárazását anyag és díj bontásban, azonban az egyes ajánlatok 

összehasonlításának alapja az egyösszegű ajánlati ár. 
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Ha az ajánlattevő által megadott bármely összeg számokkal megadott összege és a 

betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti 

Ajánlatkérő érvényesnek. 

Az ajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a 

vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerződés teljes időtartamára 

vonatkozóan.  

 

5.2. Információs adatlap (1. számú melléklet) 

 

5.3. Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra (Kbt. 66. § (2) 

bekezdés) űrlap formátumban  

Tekintettel arra, hogy jelen eljárás lefolytatására a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 

alapján kerül sor, ezért az EKR-rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az 

Ajánlattevőnek nem szükséges külön nyilatkoznia arról, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. 

§ (4) bekezdés).  

5.4. Ajánlattevő nyilatkozata az alvállalkozókról (Kbt. 66. § (6) bekezdés a)- b) pontja 

szerint A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlattevő nem vesz igénybe 

alvállalkozót! (2. számú melléklet)  

5.5. Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön - külön) nyilatkozatai a Kbt. 114. § alapján, 

a Kbt. 67. § (1) –és (4) bekezdés tekintetében 

1. Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem állnak fenn a felhívásban 

meghatározott kizáró okok, megfelel az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági 

követelményeknek, a felhívásban előírt és általa igazolni kívánt alkalmassági 

követelmények teljesülnek. (Kbt. 67.§ (1) és 114. § (2) bekezdése) (3. számú 

melléklet) 

 

2. Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében űrlap formátumban 
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az ajánlattevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–

b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról. (az/azok nevének 

és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot) 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tényleges tulajdonos 

állandó lakcímét Ajánlattevő cégkivonata alapján ellenőrzi Ajánlatkérő. Így 

kérjük, hogy Ajánlattevők ellenőrizzék, hogy a tényleges tulajdonos állandó 

lakcímének esetleges változása a cégkivonatban is módosításra került! 

 

Ha gazdasági szereplő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

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

alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, úgy erre vonatkozó 

nyilatkozatot szükséges csatolni! Felhívjuk a figyelmet, amennyiben e bekezdés 

szerint nyilatkozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a 

kizáró okok hatálya alatt áll!  

 

3. Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében űrlap formátumban 

 

*Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az 

ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 7. § szerinti - 

korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 

valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság 

igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az 

ajánlattevő felel. 

 

4. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés tekintetében arról, hogy a 

szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti 

kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót űrlap formátumban 

 

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a 

már ismert alvállalkozók megnevezését. 
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5.6. Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése 

alapján arról, hogy az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet(ek) vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró 

okok. (9. számú melléklet) Akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlattevő nem vesz igénybe 

alvállalkozót vagy kapacitást nyújtó szervezetet! 

5.7. A műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést igazoló 

dokumentumok. 

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésre tekintettel felhívja a figyelmet arra, hogy 

a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti 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. 

 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése a következőt rögzíti: Az eljárás eredményéről szóló döntés 

meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra 

figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével 

felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. 

§ (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.  

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények 

tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában az 

ajánlatkérő erre vonatkozó, Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat 

az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró 

döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, 

amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. 

Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő 

nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy 

tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására 
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nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást 

kér. 

 

5.7.1. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 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.  

5.7.2. Az ajánlathoz csatolandó, az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy 

támaszkodik -e műszaki illetve szakmai alkalmassági követelménynek történő 

megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitásaira, ill. amennyiben igen, 

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. (11. számú melléklet) 

 

5.7.3. Ha a műszaki illetve szakmai alkalmassági követelménynek történő megfeleléshez más 

szervezet(ek) vagy személy kapacitására támaszkova akar megfelelni az ajánlattevő 

csatolni kell 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. 

A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok 

végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint 

a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény 

teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet 

kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a 

szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - 

az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben 

elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § 

(7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
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A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az 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, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e 

szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt 

igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelést. Előzetes igazolásként csatolandó a szakember rendelkezésre 

állásáról szóló nyilatkozat. (13. számú melléklet) 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet/személy tekintetében is csatolandó az 

ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek való megfelelésre vonatkozó 

nyilatkozat. (12. számú melléklet) 

 

5.8. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására csatolandó 

dokumentumok:  

 Az illetékes adó- és vámhivatal igazolás vagy Art. szerinti együttes adóigazolás (ha 

nyertes ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói nyilvántartásában) 

 Műszaki illetve szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést igazoló iratok: 

Felelős műszaki vezető igazolásai. 

 

5.9. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, adott estben alvállalkozó, illetve az 

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő azon cégjegyzésre jogosult 

képviselője/képviselői aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 

bekezdés szerinti aláírás mintájának egyszerű másolatát, akik az ajánlatot, vagy abban 

szereplő valamely dokumentumot aláírták, szignálták.  

(Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri 

benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló 

nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást 

ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). 

Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó 

és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény 

harmadik könyv, harmadik rész, XV. fejezet (Gazdasági Társaság) hatálya alá, 
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elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó 

és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd által 

ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen 

szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy 

egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. 

Amennyiben az ajánlatot vagy valamely dokumentumot meghatalmazott személy írja 

alá, úgy a meghatalmazás is csatolandó. 

 

5.10. Nyilatkozat az ajánlattételi felhívásban előírt mértékű szakmai felelősségbiztosítás 

tekintetében. (4. számú melléklet) 

5.11. Nyilatkozat változásbejegyzés tekintetében. űrlap formátumban  

Adott esetben az Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és 

az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is [321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 13. §].  

5.12. Adott esetben Ajánlattevő nyilatkozata üzleti titok tekintetében (10. számú 

melléklet) 

Ajánlattevőnek amennyiben üzleti titokká szeretné nyilvánítani ajánlata bizonyos részét, 

ajánlatában meg kell jelölnie, hogy ajánlata mely részének, ill. mely információknak a 

nyilvánosságra hozatalát tiltja meg. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban 

elkülönített módon, külön fejezetben kell elhelyezni. 

 Ajánlattevő 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. 

 

5.13. Kitöltött költségvetés/szakmai ajánlat (az esetleges egyenértékű megajánlások 

átvezetésével!) 

Ajánlattevőnek a „Költségvetés”-ben feltüntetett valamennyi tételre árajánlatot kell 

tennie. 
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A költségvetés(ek) Microsoft Office Excel formátumban állnak az Ajánlattevők 

rendelkezésére, amelyet kitöltve, kinyomtatva és aláírva majd scanelve (nem 

szerkeszthető formátumban) kell az ajánlatukhoz csatolniuk az EKR rendszerben. 

 

Ajánlatkérő NEM kéri a költségvetést xls fájlformátumban feltölteni az EKR-be az 

ajánlat részeként!!!! 

 

5.14. nyilatkozat ill. adott esetben az igazolások az egyenértékűség bizonyítására. (5. számú 

melléklet) (csak akkor, ha a költségvetés valamely tétele helyett ajánlattevő egyenértékű 

terméket ajánl meg!) 

 

5.15. Nyilatkozat előleg igényléséről (6. számú melléklet) 

5.16. Nyilatkozat közös ajánlattevők esetében (7. számú melléklet) 

 

5.17. Közös ajánlattevők együttműködési megállapodása adott esetben (8. számú 

melléklet) 

6.) A Kbt. 36. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - 

részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja. 

Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek 

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni 

olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívás 
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III. FEJEZET 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

A műszaki leírás, kiviteli tervek, árazatlan költségvetés az EKR-ben külön felöltésre kerültek. 

VI. FEJEZET 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet 

 

A vállalkozási szerződéstervezet az EKR-ben külön felöltésre került. 

 

V. FEJEZET 

 

IRATMINTÁK 

A nyilatkozatminták az EKR-ben külön felöltésre kerültek. 
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