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Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az EKR rendszerben alkalmazott 
karakterkorlát miatt az alábbiak szerint egészíti ki az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjait. 

 
Ajánlattételi felhívás kiegészítése 

 
„Celldömölk apátsági épület befejező munkái - restaurálás” 

 

 
 

 
1) Az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontjának kiegészítése: 

 
Az ajánlatok értékelési szempontja 
 
Az ajánlatok elbírálásának szempontja: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt „a legjobb ár-
érték arány”. 
 

 
 

Részszempont megnevezése Súlyszám 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) 70 

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2. restaurátor szakember  20 
hónapot megahaladó szakmai gyakorlatának időtartama hónapban (A 
Kbt.  77. § (1) bekezdés alapján maximum 30 hónap)  

30 

 
 

Az értékelés módszerének részletes leírása  
 
 
Az 1. értékelési részszempont vonatkozásában: 
 
Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében fordított arányosítás, melynek 
értelmében ajánlatkérő a legalacsonyabb mértékű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő 
részére adja a legmagasabb, maximális pontszámot, a többi érvényes ajánlat pontszáma a 
legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított arányban csökken. 
 
A fordított arányosítás a következő képlet alapján kerül alkalmazásra: 
 
P= (Alegjobb /Avizsgált) X(Pmax-Pmin)+ Pmin 

ahol 
P  = a meghatározandó pontérték 
Anlegjobb = az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke 

Avizsgált = az adott résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke 
Pmax = a pontok felső határa (10) 
Pmin = a pontok alsó határa (0) 
 
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában: 
 
Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében az arányosítás, az alábbiak szerint:  
 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x 
(Pmax-Pmin) + Pmin 
ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa (10) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0) 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja 
Alegkegvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja 
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Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
 
A nullával való osztás elkerülése érdekében Ajánlatkérő ezúton rögzíti, hogy amennyiben a 
legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos – azaz mindegyik ajánlati érték azonos – mindegyik 
ajánlat a maximális pontszámot kapja.  
 
Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő 
értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is 
a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi 
eleme ezen értéknél kedvezőbb). 
 
A bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 0-10 pont.  
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap. Mindegyik részszempont 
esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot 
beszorozza a súlyszámmal. 
Ezek az értékek összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. 
Azonos végső pontszámok esetén ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdését alkalmazza. 
 
Amennyiben valamennyi ajánlat azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan a 
maximális pontot kapja. 
 
 
 

Az egyes részszempontok részletes kifejtése: 
 
1. értékelési részszempont: 
Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) 
 
Az 1. részszempont vonatkozásában minden, a költségvetésben szereplő tételt be kell árazni, a 
mennyiségek az ajánlattétel során nem módosíthatók, kiegészítő tételek szerepeltetésére 
nincsen lehetőség. A költségvetések beárazása során azokban minden, mennyiséggel 
ellátott tételhez az ajánlattevőnek meg kell adnia a 0-tól különböző ajánlati árát. 
 
Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám ajánlható, a nem pozitív, nulla, 
vagy nem egész számú megajánlás az ajánlat érvénytelenségét okozza. 
 
Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan 
költségevetés kitöltésével kell az ajánlati árát megadnia.  
 
Az árazatlan költségvetés 3 db fület tartalmaz (Összesítő fül továbbá 2 db feliratos fül). 
Ajánlattevőnek az Egységár anyag és Egységár díj elnevezésű oszlopokba kell beírnia az ajánlati 
árát, ezek után a képletezett táblázat kiszámolja az adott tételsoron szereplő mennyiségek 
alapján az ajánlattevő ajánlati árát.  
 
Az Összesítő fül Refektórium nettó költsége sorába a Refektórium fül Összesen sorában 
szereplő értékek kerül.  
Az Összesítő fül Emelet nettó költsége sorába az Emelet fül Összesen sorában szereplő értékek 
kerül.  
 
A Felolvasólapra az Összesítő fül Nettó költségek összesen sorában szereplő értéket kell 
feltüntetni! A Felolvasólapon és az Összesítő fül Nettó költségek összesen sorában szereplő 
értéknek meg kell egyeznie! 
 
Nyomatékosan felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a kiadott árazatlan költségvetés 
képletezésre került, az egységárak megadása után „magától számol”. Kérjük, hogy az árazatlan 
költségvetés képletezésén ne módosítsanak! 
 
Az ellenszolgáltatás összegét úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon az általános forgalmi adón 
kívül minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző 
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díjak és illetékek, egyéb adók stb.  
 
Amennyiben a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező költségvetések, tervek 
bármelyikében kiegészítő tételek szerepeltethetőségére történő utalás van, azt jelen ajánlatkérői 
rendelkezés semmissé teszi, kiegészítő tételek szerepeltetésére nincsen lehetőség!  
 
Ajánlatkérő a későbbi félreértések elkerülése érdekében közli, hogy átalányáras szerződést kíván 
kötni, ebből adódóan a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő, és a szerződés 2. sz. 
mellékletében a nyertes ajánlattevő által beárazott költségvetési kimutatás csupán Megrendelő 
tájékoztatását szolgálja, az abban szereplő összmennyiségek az egyes tételeknél a tényleges 
teljesítés során változhatnak, ez azonban a teljes ellenszolgáltatás összegét nem érintheti. A 
megajánlott ellenszolgáltatás összegének a szerződésben meghatározott műszaki tartalom 
megvalósításának teljes ellenértékét és valamennyi költségét tartalmaznia kell. 
 
A 2. értékelési részszempont: 
 A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2. restaurátor szakember  20 hónapot megahaladó 
szakmai gyakorlatának időtartama hónapban (A Kbt.  77. § (1) bekezdés alapján maximum 
30 hónap)  
 
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő a 30 hónapot meghaladó megajánlásokat 
egyaránt a maximális pontszámmal értékeli. 
 

 

A 2. részszempont vonatkozásában csak 0 és pozitív egész szám ajánlható. Ezen értékelési 
szempont vonatkozásban 0 hónap is megajánlható, amennyiben ajánlattevő által 
bevonni kívánt restaurátor szakember nem rendelkezik az M/2 alkalmassági 
követelmény szerinti legalább 20 hónapot meghaladó műemléki védelem alá eső 
falkép és/vagy festett faldekoráció restaurálására és/vagy műemléki védelem alá 
eső falkép és/vagy festett faldekoráció kutatására vonatkozó szakmai 
tapasztalattal.. 
 
"Az A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2. restaurátor szakember  20 hónapot megahaladó 
szakmai gyakorlatának időtartama hónapban (A Kbt.  77. § (1) bekezdés alapján maximum 
30 hónap) " értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, 
hogy az értékelési szempontra a teljesítésbe bevonni kívánt M/2 alkalmassági követelmény 
keretében előírt restaurátor szakember 20 hónap feletti, műemléki védelem alá eső falkép 
és/vagy festett faldekoráció restaurálására és/vagy műemléki védelem alá eső falkép 
és/vagy festett faldekoráció kutatására vonatkozó szakmai gyakorlatának hónap számát kéri 
feltüntetni. 
 
"Az A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2. restaurátor szakember  20 hónapot megahaladó 
szakmai gyakorlatának időtartama hónapban (A Kbt.  77. § (1) bekezdés alapján maximum 
30 hónap) " értékelési szempontra megajánlott restaurátor szakember vonatkozásában az 
ajánlathoz csatolni kell a restaurátor szakember megnevezését és bemutatását tartalmazó 
cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen 
aláírni, amely az adott restaurátor szakembert rendelkezésre bocsátja.  
 
A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: 
- név, 
- iskolai végzettség, 
- szakmai tapasztalat ismertetése, minimálisan az alábbi adatok megadásával:  
o szakmai tapasztalat ismertetése, teljesítésének időszakának kezdete (év, hónap, nap), vége 
(év, hónap, nap) pontossággal feltüntetve, 
o ellátott funkciók és feladatok rövid bemutatása. 
 
A gyakorlati idő számítása során össze kell adni a gyakorlati napok számát, majd el kell 
osztani 30-al, és ennek az egész részét lehet figyelembe venni gyakorlati időként.  
 
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt a végzettség megszerzését követő a végzettségnek 
megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti. Amennyiben a 
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szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek 
során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben 
maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben 
több projekten is dolgozott. 
 

 
 

2) Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjának kiegészítése: 
 
 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes 
igazolására vonatkozóan kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tudja figyelembe 
venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő az előzetes igazolási 
szakaszban nem veszi figyelembe és nem bírálja el az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő 
bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 
Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelő tartalmú – nyilatkozatot, dokumentumot. 
 
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján - amennyiben az előírtalkalmasságikövetelményeknek az 
ajánlattevő más szervezet kapacitásáratámaszkodva felel meg - az ajánlatban be kell nyújtani a 
kapacitásaitrendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, 
az igazolások benyújtásánakelőírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az 
alkalmasságikövetelmények tekintetében - az előírtigazolásimódokkal azonos módon kell igazolnia az 
adott alkalmasságifeltételnek történő megfelelést. 
 
A gazdaságiszereplő az alkalmasságikövetelményekteljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az eljárástmegindító felhívásbanelőírt igazolásokat az alkalmasságikövetelmények 
tekintetében az ajánlatkérő 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti felhívásáraköteles benyújtani. 
 
 
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell: 
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek (az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges). 
 
Az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolást az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön 
felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak 
szerint: 
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 
 
M/1.  
 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) 
pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (azaz 
visszafelé számított 60 hónapban) befejezett, de legfeljebb a visszafelé számított 8 évben (azaz 
visszafelé számított 96 hónapban) megkezdett, műemléki védelem alá eső falkép és/vagy festett 
faldekoráció restaurálására és/vagy műemléki védelem alá eső falkép és/vagy festett 
faldekoráció kutatására vonatkozó építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 23. § szerinti formában (a szerződéstkötő másik fél által aláírt igazolással) igazolva, 
minimálisan az alábbi tartalommal: 
 
 

 a szerződést kötő másik fél neve 

 kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és/vagy telefonszám és/vagy faxszám) 

 a teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével; év, hónap, nap pontossággal) 

 teljesítés helye 

 a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az 
alkalmassági feltételeknek való megfelelés, de minimum a négyzetméter adatok 
megadása),  

 nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 

 ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató 
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szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a 
ténynek a feltüntetése). 

 
 
A referenciáknak teljesítésigazolással lezárt, megrendelő által átvett munkákra kell vonatkozniuk.  
Ha az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi szolgáltatás kerül 
ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal 
egyenértékű besorolást kell érteni. 
 
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 5 évben (azaz visszafelé számított 60hónapban) befejezett, de 
legfeljebb az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 8 éven (azaz visszafelé 
számított 96hónapban) megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe. 
 
Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy nemcsak a megjelölt időszakban megkötésre került szerződések 
használhatók fel referenciaként, korábban megkötött szerződések is felhasználhatók, továbbá nem 
feltétel az adott szerződés megjelölt időszakban való lejárta, azonban Ajánlatkérő kizárólag az 
Ajánlatkérő által vizsgált 36 hónapra eső teljesítés értékét tudja figyelembe venni. A 321/2015.(X. 
30.)Korm.rendelet 21.§ (2a) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt 
befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe. 
 
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a 
teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák 
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett 
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, 
amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az 
ellenszolgáltatásból részesült. 
 

M/2.  

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ismertesse 
a teljesítésbe bevonni kívánt restaurátor szakembernek a megnevezését, végzettségének 
ismertetését, valamint szakmai tapasztalatának ismertetését, aki (amely) a teljesítés során 
bevonásra kerül. 

Ajánlattevő ajánlatában nyújtson be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy megfelel az M/2. 
műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek. 

 

A Kbt. 69. § (4) - (6) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására: 

- a szakember megnevezését és bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, 

amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott 

szakembert rendelkezésre bocsátja az alábbi minimális adattartalommal. 

o a teljesítésbe bevonni kívánt szakember neve 

o azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, hogy milyen szakemberként 

kívánja az ajánlattevő bevonni az adott szakembert a szerződés 

teljesítésébe 

o szakember végzettségének megjelölése 

o szakmai gyakorlat időtartama (hónapokban kifejezve) 

- a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek 

tartalmaznia kell a részletes szakmai gyakorlat bemutatását,  

- a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, minősítését igazoló okiratok 

egyszerű másolatát, 

- a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. 
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A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A közös ajánlattevőként (konzorcium tagjaként) 
vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő a referenciát bemutató által 
teljesített munkarészt fogadja el. 
 

Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása kapcsán a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) 
bekezdése szerint jár el. 

 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

M/1.  
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 
5 évben (azaz visszafelé számított 60 hónapban) nem rendelkezik olyan, szerződésszerűen 
teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt, műemléki védelem alá eső festett faldekoráció 
restaurálására és/vagy műemléki védelem alá eső festett faldekoráció restaurálására 
kutatására vonatkozó referenciával, amely legalább 80 négyzetméter műemléki védelem alá eső 
falkép és/vagy festett faldekoráció restaurálására és/vagy műemléki védelem alá eső falkép 
és/vagy festett faldekoráció kutatására vonatkozott.  
 
M/2. 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik minimálisan az alábbi, teljesítésbe bevonni 
kívánt restaurátor szakemberrel  
1 fő restaurátorművész vagy okleveles restaurátorművész vagy okleveles restaurátor vagy 
okleveles iparművészeti tárgyrestaurátor szakképzettséggel vagy azzal egyenértékű 
végzettséggel, továbbá minimálisan 20 hónap  műemléki védelem alá eső falkép és/vagy festett 
faldekoráció restaurálására és/vagy műemléki védelem alá eső falkép és/vagy festett 
faldekoráció kutatására vonatkozó szakmai tapasztalattal. 
 
A gyakorlati idő számítása során össze kell adni a gyakorlati napok számát, majd el kell osztani 
30-al, és ennek az egész részét lehet figyelembe venni gyakorlati időként.  
 
 

3) Az ajánlattételi felhívás IV.2.4.) pontjának kiegészítése: 
 
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.  
Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlati kötöttség végső dátumaként feltüntetett dátum nem tartalmazza az 
ajánlati kötöttség Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti esetleges meghosszabbítását. 
 
 

4) Az ajánlattételi felhívás IV.2.5.) pontjának kiegészítése: 
 

Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi 
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 
Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet 
összege a bontási jegyzőkönyvben feltüntetésre kerül. 
 

 
 

5) Az ajánlattételi felhívás VI.2) pontjának kiegészítése: 
 
 
1. Az eljárás jogcíme: 

 
Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész, 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított, tekintettel 
arra, hogy az építési beruházásbecsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot. 
 

2. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása: 



 

 7 

 
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat jelen ajánlattételi felhívás (a továbbiakban: 
felhívás) megküldésével egyidejűleg elektronikusan, korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül 
és díjmentesen elérhetővé teszi a következő címen:  
www.ekr.gov.hu 
A jelen eljárásban a Kbt. 57. § (2) bekezdése nem alkalmazandó. 
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig figyelemmel 
kövesse Ajánlatkérőnek az eljárási dokumentumok változásait, ajánlatkérő tájékoztatásait és 
értesítéseit az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR). 
 

3. Az eredmény közlésének időpontja: 
A Kbt. 79. §-ában foglaltak szerint. 
Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, az eljárás 
eredményéről szóló döntése és az arról szóló értesítés ajánlattevőnek történő megküldése során 
a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdései szerint jár el. 
 

4. A szerződéskötés tervezett időpontja: 
Az összegezés megküldésének napjától számított tizedik napot (amennyiben ez a nap nem 
munkanap, úgy a Kbt. 48. § (5) bekezdése alapján az ezt követő első munkanapot) követő első 
munkanap.  
 

5. A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 
elkészítenie és benyújtania. A Kbt. 3. § 21. pontja alapján a közbeszerzési dokumentum részét 
képezi minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya, illetve a 
közbeszerzésieljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek 
érdekében hivatkozik, ígykülönösen az eljárástmegindító felhívás, műszaki leírás, kiegészítő 
tájékoztatás, szerződésesfeltételek, a gazdaságiszereplők általbenyújtandó dokumentumok 
mintái, árazatlanköltségvetés. 
 

6. A gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, a megfelelő ajánlattétel 
érdekében az eljárás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet 
az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől. 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattételi felhívás I.3.pontjában 
megjelölt EKR elérhetőségen hozzáférhetővé teszi.  
 

7. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett 
nyilatkozatátaz ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A nyilatkozatot az EKR rendszerben 
rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni. 
 

8. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, 
az ajánlati felhívás IV.2.2. pontjában meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. 
Ajánlatkérő amennyiben az ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén a Kbt. 52. § (4)-(5) 
bekezdései, illetve szükség esetén a 424/2017. Korm. rendelet 16. § (2)-(3) bekezdései szerint 
jár el. 
Az ajánlat benyújtásának a helye: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap internetcím. 
Az elektronikusan megküldött ajánlat beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul 
automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje 
az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. 
 
 

9. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban – ajánlatkérő által az EKR-ben 
létrehozott űrlapon - meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat csak az a) pont esetében szükséges): 
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  
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10. Ajánlatkérő az ajánlatok összeállítása kapcsán ezúton szeretné kiemelten felhívni az ajánlattevők 

figyelmét a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti „alvállalkozó” fogalomra, amely 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; 
 

11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 
(személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló 
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a szerinti 
aláírási mintát egyszerű másolatban. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre 
jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél 
cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító 
erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott 
aláírását/szignómintáját is. 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) 
aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő 
(alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és 
a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat 
(nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat. 
 

12. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen 
szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlat esetén valamennyi ajánlattevő) nevét és címét, 
továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az 
értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 
A felolvasólapra vonatkozóan Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát rendelkezésre, amelyet az 
ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 
 

13. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, 
hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell a benyújtania. A nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell csatolni. 
Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő 
képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti 
szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell 
az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 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 vagy részvételi 
jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 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. 
 

14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlat elkészítésének és a szerződésnek is a 
kizárólagos nyelve a magyar, így az eljárásban az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 
űrlapokat magyar nyelven kell kitölteni. 
 

15. Az eljárásban való részvétel minden költsége az ajánlattevőt terheli. 
 

16. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) és 39. § (3) bekezdései nyomán ezúton 
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban azM/1, alkalmassági 
minimumkövetelményt szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és 
kamarai jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is 
igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények 
tekintetében 
 
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. § alapján az ajánlatának egy részét a 2018. évi LIV. 
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törvény 1. § (1) bekezdése szerinti üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet – know-how-t – is) 
minősíti, és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy az ajánlatában (a vonatkozó 
űrlap kitöltésével) nyilatkoznia szükséges arról, hogy az ajánlatban olyan dokumentum került 
benyújtásra, amely üzleti titkot tartalmaz. 
Ajánlatkérő az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat megtételére űrlapot bocsát rendelkezésre. 
Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, az űrlap mellékleteként elektronikus csatolmányként 
feltöltendő Ajánlattevő üzleti titokról szóló nyilatkozata amely tartalmazza a Kbt. 44. § (1) 
bekezdése szerinti indokolást is. (Ajánlatkérő ez utóbbira vonatkozóan a Közbeszerzési 
Dokumentumokban külön nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre) 
Ajánlattevő Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolásának – üzleti titkot tartalmazó 
dokumentumonként – tartalmaznia kell: 
1. az üzleti titkot tartalmazó dokumentum(ok) pontos megjelölését, 
2. az arról szóló nyilatkozatot, hogy az üzleti titokká nyilvánítással védeni kívánt információ a 
2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése alapján üzleti titoknak, vagy a 2018. évi LIV. törvény 1. 
§ (2) bekezdése alapján védett ismeretnek (know-how-nak) minősül  
(ez a Közbeszerzési Dokumentumok szerinti nyilatkozatmintában „A védendő információ:” cím 
alatti kategóriák közül – üzleti titok/védett ismeret – a megfelelő kiválasztásával és jelölésével – 
aláhúzás, X-el történő jelölés, stb. – teendő meg), 
3. továbbá mind az üzleti titok, mind a know-how esetében az üzleti titkot, vagy a know-howt 
képező védett információ megjelölését, és a védett információ titkosságát, nem közismert, vagy 
nem könnyen megismerhető jellegét megalapozó körülmények bemutatását, 
4. valamint  az üzleti titokhoz fűződő jogszerű gazdasági, pénzügyi, üzleti érdek megjelölését és 
az üzleti titok nyilvánosságra hozatala esetén valószínűsíthetően bekövetkező érdeksérelem 
bemutatását, kitérve arra is, hogy nyilvánosságra hozatal miért és milyen módon eredményezi a 
bemutatott aránytalan sérelmet. 
 
Amennyiben az az ajánlattevő az ajánlatában üzleti titkot kíván elhelyezni, a fent írtak alapján 
tehát az alábbiak szerint teheti meg: 
1. Ajánlattevő az erre szolgáló űrlapon „Az ajánlat tartalmaz üzleti titkot? (IGEN/NEM)” kérdésre 
„IGEN” választ ad, 
és 
2. Ajánlattevő az ajánlatához feltölti az üzleti titokká nyilvánítás Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti 
indokolást (a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő nyilatkozatminta szerint), a fent 
bemutatott tartalommal,  
továbbá 
3. Ajánlattevő ajánlatához az „Üzleti titok kezelése” funkció használatával feltölti az üzleti titkot 
tartalmazó dokumentumo(ka)t. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakra. 
Felhívja továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) 
minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, az EKR-ben erre szolgáló„Üzleti titok 
kezelése” funkció alkalmazásával kell elhelyezni. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy olyan dokumentum, amelyet az ajánlattevő az „Üzleti 
titok kezelése” funkció használata nélkül töltött fel ajánlatához, nem jelölhető meg üzleti titkot 
tartalmazó dokumentumként. Továbbá nem nyilvánítható az „Üzleti titok kezelése” funkció 
használatával – sem egyidejűleg, sem pedig utólagosan – üzleti titkot tartalmazó 
dokumentumnak olyan dokumentum, amelyet ajánlattevő az ajánlatban az „Üzleti titok kezelése” 
funkció használata nélkül az ajánlatához feltöltött. Ezekben az esetben ugyanis a közbeszerzés 
eljárás során ajánlattevő azzal, hogy az üzleti titokként kezelni kívánt információ mások általi (pl. 
iratbetekintés útján történő) megismerését lehetővé teszi, az üzleti titok titokban tartása 
érdekében nem tanúsítja az adott helyzetben általában elvárható magatartást, ebből adódóan 
2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésének utolsó fordulata (mint az üzleti titok fogalmi eleme) 
nem valósul meg. A jelen bekezdés szerinti tényállások megvalósulása az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezhetik. 
Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok kizárólag olyan információkat 
tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés szerinti 
elemeket. Az ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó́, elkülönített irathoz – a fenti írtak szerint – 
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy 
adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az 
ajánlattevő által adott indokolás nem megfelelő̋, amennyiben csupán megismétli a vonatkozó 
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jogszabályi rendelkezéseket vagy általánosságot rögzít, azaz az általánosság szintjén kerül 
megfogalmazásra. A benyújtott indoklásban az ajánlattevőnek mindenképpen meg kell jelölnie a 
kockázatot, a veszélyeket és a valószínűsíthető sérelmet. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az üzleti titokká nyilvánítás indokolása nem 
nyilvánítható üzleti titokká. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ajánlattevő 
valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az 
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés 
fa) pontja alapján érvénytelen. 
 

17. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről, az EKR 
rendszerben található űrlap kitöltésével.Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § 
(6) bekezdése alapján központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes 
szerződés, illetve ilyen létrejött szerződés alapján  nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet 
nem minősül átlátható szervezetnek. Amennyiben ajánlattevő nem minősül átlátható 
szervezetnek, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelennek minősül 
 

18. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 
2017. évi LIII. törvény (Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) és d)  pontja szerint definiált tényleges 
tulajdonos:  
„a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni 
hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, 
ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, 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, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással 
rendelkezik, 
…… 
 
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a 
leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket 
még nem határozták meg, vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,” 
 

19. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy 
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnakelő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumokban tájékoztatáskéntközli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az 
ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, 
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az 
ajánlatbanfeltüntetettinformációk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti 
követelményeknek. 
 

20. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a szerződés kitöltésének érdekében egy, az 
ajánlattevő adatait tartalmazó nyilatkozatot (ajánlatkérő által az EKR rendszerben előállított űrlap 
kitöltésével). A szerződéstervezetet változatlan formában el kell fogadni, annak csatolása az 
ajánlatban nem szükséges. 
 

21. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő – amennyiben az 
összegezésben megjelölésre kerül – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet 
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szerződést. 
 

22. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése 
alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében. 
 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a 
közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bekezdése nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk 
közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni (név, cím, kapcsolattartó feltüntetésével)és a közös ajánlattevők képviseletére 
meghatalmazni. 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, 
melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. 
A megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmazni: 
a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését és 
b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését, és 
c) tartalmazza a vezető tag (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 jognyilatkozatokban, és 
d) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és 
e) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket: 
 az egyes ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő megnevezésével),  
 amelyeket egynél több ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők 
megnevezésével),  
 és azon kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak szerződést 
kötni. 
f)  tartalmazza azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők a szerződésben vállalt 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és  
g) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó 
feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától nem függ. 
 
A közös ajánlattevők ajánlatának tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 
meghatalmazást tartalmazó okiratot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy közös ajánlattétel 
esetén a jelen bekezdés szerinti meghatalmazás az ajánlat kötelező tartalmi elemének minősül, 
benyújtásának elmaradása adott esetben a közös ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A 
Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást nem szükséges önálló okiratként benyújtani 
abban az esetben, ha a meghatalmazást a közös ajánlattevők által megkötött együttműködési 
megállapodás tartalmazza. 
 
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére 
jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő 
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.  
 
Azon nyilatkozatok esetében, amelyek megtételéhez Ajánlatkérő űrlapot bocsát rendelkezésre, a 
közös ajánlattevők személyének megjelölésére Ajánlatkérő az űrlapon lehetőséget biztosít. 
A közös ajánlattevők nevében az űrlap formájában megteendő nyilatkozatokat a közös ajánlatot 
benyújtó ajánlattevő teheti meg. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek az általa 
elektronikusan megtett nyilatkozatok a rendelkezésére bocsátott adatoknak való 
megfelelőségéért fennálló – a 424/2017.  (XII.19.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdése szerinti 
– felelőssége a közös ajánlattevőknek az eredményes eljárás esetén megkötésre kerülő 
szerződés teljesítéséért való, Kbt. 35. § (6) bekezdés szerinti egyetemleges felelősségét nem 
érinti. 
 
Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta után nem 
változhat. 
A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során az ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ban foglaltak 
szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös ajánlattevőktől is megköveteli. 
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23. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát atekintetben, hogy a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése nyomán az előírtalkalmasságikövetelmények közül bármelyiknek az ajánlattevő 
bármely más szervezet vagy személykapacitásáratámaszkodva kíván-e megfelelni, a nemleges 
nyilatkozat is csatolandó.   
 
Amennyiben az előírtalkalmasságikövetelmények bármelyikének az ajánlattevő bármely más 
szervezet vagy személykapacitásáratámaszkodva kíván megfelelni, úgy a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése alapján meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárástmegindító 
felhívás vonatkozó pontjának (jelen esetben:azM/1)megjelölésével azon 
alkalmasságikövetelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  
 
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételek bármelyikének igazolása esetén 
bármely más szervezet vagy személykapacitásáratámaszkodva kíván, a Kbt. 65. § (7) bekezdése 
alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásaitrendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésbenvállaltkötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhezszükségeserőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésénekidőtartama alatt. Az okiratnak minimálisan az alábbi tartalmi elemeknek 
kell megfelelnie: 
- az ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által egyaránt, cégszerűen 
aláírt okirat szükséges 
- az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az eljárást megindító felhívás mely 
alkalmassági követelményének vonatkozásában írták alá a felek az okiratot 
- az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az erőforrások rendelkezésre állásáról, hanem 
a Kbt. 65. § (9) bekezdése nyomán ki kell derülnie az okiratból (az okiratnak alá kell 
támasztania), hogy az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés azon 
részénekteljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját 
kapacitásávalegyütt - biztosítja az alkalmasságikövetelménybenelvártszaktudás, illetve szakmai 
tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti 
kötelezettségvállalásnak a referenciákra illetve szakemberekrevonatkozó követelményteljesítését 
igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen 
részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, 
hogy a teljesítésbetörténő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratnak tartalmaznia kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó 
személy/szervezet által tett, az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben 
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az ajánlatkérő a kapacitást rendelkezésre 
bocsátó személy/szervezet képviseletében eljárhat.  
 

24. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe 
vett más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel 
kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító 
cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási 
cégiratokat is. 
A jogutódlás kapcsán a Kbt. 65. § (11) bekezdése is irányadó. 
 

25. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a 
közbeszerzési dokumentumban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő 
hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben 
egyenértékű terméket elfogad. 
 

26. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában – az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap 
kitöltésével -atekintetben, hogy van-e folyamatban ajánlattevővel szemben cégügyben el nem 
bírált módosítás. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a 
nyilatkozat mellé csatolandó az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott 
változata, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változata, cégszerűen 
aláírva. Amennyiben a részvételre jelentkező vonatkozásában nincsen folyamatban 
változásbejegyezési eljárás, úgy erre vonatkozóan a nemleges nyilatkozatot csatolni kell az 
ajánlatban. 
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27. Ajánlattevőknek az ajánlatban csatolniuk kell arra vonatkozó nyilatkozatukat – az EKR 
rendszerben található űrlap kitöltésével, hogy az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 
felhívása esetén kívánják-e valamely Ajánlatkérő által lefolytatott korábbi közbeszerzési 
eljárásban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét. Amennyiben ajánlattevő valamely korábbi 
igazolás figyelembevételét kívánja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatának tartalmaznia kell az 
érintett korábbi közbeszerzési eljárás és figyelembe venni kívánt nyilatkozat egyértelmű 
megjelölését is tartalmaznia kell oly módon, hogy a megjelölés alapján a figyelembe venni kívánt 
igazolás(ok) egyértelműen beazonosítható(ak) legyen(ek). 
 
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az 
adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, 
hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való 
felhasználás céljára állították ki. 
 
 

28. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja 
szerinti eredménytelenségi okot. 
 
 

29. Kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett szabályok szerint nyújt 
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint. Ajánlatkérő az ésszerű időben benyújtott 
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megválaszolását tudja biztosítani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. Ésszerűnek tekinti Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtti harmadik munkanapig 
beérkezett kérelmeket.  
 

30. Ajánlatkérő felelősségbiztosítás meglétét írja elő. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös 
ajánlattevők valamelyike) köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni, mely szerint 
nyertessége esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára 
kiterjeszti oly módon, hogy az maradéktalanul eleget tegyen az alábbi követelményeknek és arról 
is, hogy a biztosítási szerződés kiterjesztésének elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől 
való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ez esetben a 
második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást 
lezáró összegezésben azt megjelölte: 
 

A biztosításnak fedezetet kell biztosítania legalább az alábbiakra: 

 a szerződésen kívül okozott károkra, 

 harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, 

 kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, 

 üzemi baleset felelősségbiztosításra. 

 
A biztosítási szerződésben a Vállalkozó önrésze legfeljebb 10 % lehet. 
 
A biztosításnak minimálisan az alábbi limiteket kell tartalmaznia: 

 minimálisan 30.000.000,- .Ft/év és minimálisan 5.000.000,- Ft/ káresemény.  

 

31. Ajánlatkérő fel kívánja hívni az ajánlattevők figyelmét, hogy az építőipari tevékenység végzésére 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt 
követelményeknek való megfelelést ajánlatkérő kérésére igazolni szükséges. 
 
 

32. A Kbt. 135. § (7) bekezdésben meghatározottak alapján Ajánlatkérő biztosítja előleg 
igénybevételének lehetőségét Az előleg rendelkezésre bocsátását a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 30. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő, legkésőbb az építési munkaterület 
átadását követő 15 (tizenöt) napon belülre kérheti. A nyertes ajánlattevő által igényelhető előleg 
maximális mértéke a nettó Vállalkozói Díj 30 %-a. Az előleggel kapcsolatos részletszabályokat a 
szerződéstervezet tartalmazza. 
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33. A nyertes ajánlattevő 60 hónap, a Ptk. 6:171. §-a szerinti jótállási kötelezettséget köteles vállalni 
valamennyi rész estében a szerződés alapján végzett tevékenységéért, amely időtartam alatt 
köteles helytállni a hibás teljesítésért 
 

34. A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokbannem szabályozottakra az alábbi 
jogszabályok rendelkezési irányadóak:  
a. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 
b. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
c. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 
d. 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 
 

35. A Kbt. 27. § (3) bekezdésben foglaltak alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót von be. Felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó neve: Molnár Zita (lajstrom szám: 00173). 

 


