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Ajánlatkérő által fontosnak tartott fogalom meghatározások 

 

Ajánlat: az ajánlat, mint dokumentum és a folyamat, mint annak elkészítése, benyújtása, stb. 

néhol szükségessé teszi a másképpen nem elérhető megkülönböztetést. Az ajánlat, mint 

fogalom ezzel a céllal kerül használatra.  

 

Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (és tájékoztató jelleggel 

a Közbeszerzési Értesítőben) e tárgyban jelen közbeszerzési eljárás megkezdésére közzétett 

hirdetmény, vagy az ajánlattevők részére közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívás.  

 

Ajánlatkérő: az ajánlati felhívás 1. pontjában meghatározott szervezet, amely azonos a 

közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelővel.  

 

Gazdasági szereplő: 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; 

 

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.  

 

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 

 

Közbeszerzési dokumentumok: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a 

közbeszerzés tárgya, illetve a közbeszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz 

létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító felhívás, 

műszaki leírás, kiegészítő tájékoztatás, szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által 

benyújtandó dokumentumok mintái. 

 

Hiteles másolati példány: amennyiben a közbeszerzési dokumentumok valamely rendelkezése 

egy dokumentum hiteles másolati példányát rendeli az ajánlatba csatolni, annak ajánlattevő az 

alábbi módon tehet eleget:  

ajánlattevő csatolja az eredeti dokumentum egyszerű másolatát, melyet az eredeti dokumentum 

kiállítója hitelesít a következő szöveg rávezetésével: „Az eredetivel mindenben megegyező 

másolat”, majd dátummal; vagy  

ajánlattevő csatolja a dokumentum közjegyző által hitelesített másolati példányát 

 

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

 

Közbeszerzési szerződés: ajánlatkérő által, írásban megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás 

megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés 
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Az Ajánlatkérő és az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet 

 

Ajánlatkérő neve:   Szombathelyi Egyházmegye 

Címe:     9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. 

 

 

Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet 

 

Neve:     Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 

Címe:     1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 1. D/II. ép. II. emelet 3. 

(23. ajtó) 
Kapcsolattartási pont(ok)   

Cím:    1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 1. D/II. ép. II. emelet 3. 

(23.ajtó) 

Kapcsolattartó neve:  dr. Mester András 

Telefon:     +36 205890288 

Telefax:     +36 12362972 

E-mail:     kozbeszerzes.andras@targetconsulting.hu 

 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége 

 

Tárgy: Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése - Celldömölk 
 

Mennyiség: az Ajánlattételi felhívás 4. pontja szerint 

 

Az Ajánlatkérő által meghatározott részletes műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok 

részét képező Műszaki leírás, továbbá a Szerződéstervezet tartalmazza. 

 

A főtárgyra vonatkozóan a Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) kódja:  

45000000-7 Építési munkák 

 

Kiegészítő tárgy(ak):  

45223300-9 Parkolóhely, pihenőhely építése 

45112700-2 Tereprendezési munkák 

45213316-1 Járdák kivitelezése 

09330000-1 Napenergia 

45310000-3 Villamos szerelési munka 

45112720-8 Tereprendezési munkák sportpályákon és szabadidő-létesítményekben 

45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka 

45331000-6 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése 

45232452-5 Vízelvezetés 

45112310-1 Feltöltési munka 

45212213-2 Sportpálya-felfestési munkák 

45112000-5 Földkitermelési és talajmozgatási munka 

 

A közbeszerzési eljárás folyamata, üteme 

 

A közbeszerzési eljárás folyamata az alábbi főbb lépésekből áll: 

 

1 Az ajánlattételi felhívás 

megküldése 

Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja:  

2018. március 05. 

 

2 Kiegészítő tájékoztatás 

kérése az 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás nyújtása során a Kbt. 56. §-ában 

foglaltak szerint jár el, a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt eltéréssel. 
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ajánlatkérőtől, 

ajánlatkérő válaszadása 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban 

ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlattételi 

felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 

kapcsolatban magyar nyelven, írásban kiegészítő (értelmező) 

tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidőt 

megelőzően ésszerű időben.  

 

Kérdésfeltétel: 

Ajánlatkérő akkor tudja a kiegészítő tájékoztatást ésszerű időben 

megadni, amennyiben a kérdés is ésszerű időben érkezik. Ajánlatkérő 

mindenképpen ésszerű időben érkezettnek tekinti azon kérdéseket, 

amelyek az ajánlattételi határidő lejárta előtt legalább négy 

munkanappal érkeznek az ajánlatkérőhöz.  

 

Minden kiegészítő információ iránti kérelmet telefaxon vagy papír 

alapon, levélben kell eljuttatni az ajánlattételi felhívás 1. pontjában 

megjelölt faxszámra, vagy postacímre. A kérdéseket e-mailben is meg 

kell küldeni, lehetőség szerint szerkeszthető formátumban (pl. .doc, 

.docx). 

 

Az Ajánlattevőknek az írásbeli, kiegészítő tájékoztatásra irányuló 

kérdésében fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát, valamint a levelezési 

címét és azt a telefax számot, továbbá minden esetben az e-mail címet, 

amelyre Ajánlattevő a választ kéri.  

 

Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-

elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok 

fogadására 24 órában alkalmas.  

Ugyancsak az Ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül 

a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.  

Az Ajánlattevők készüljenek fel a küldemények fogadására és 

megküldésére a rendes munkamenettől eltérő időpontokban is (16:00 

óra utáni időpont, illetve munkaszüneti napok, stb.). 

 

Válaszadás: 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű 

időben köteles az ajánlatkérő megadni. Ajánlatkérő a válaszadás 

tekintetében ésszerű időben megküldöttnek tekinti az ajánlattételi 

határidő lejárta előtt legalább 2 munkanappal megküldött válaszokat.  

 

A kiegészítő tájékoztatást az Ajánlattevők azonos feltételek mellett 

kapják meg írásban, a kérdésfeltétel során feltüntetett e-mail címre. 

Amennyiben a kérdések időbeni eltolódása miatt az ajánlatkérő több 

válaszlevelet küld meg a gazdasági szereplők részére, azokat folyamatos 

sorszámozással látja el. Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak 

egyszer kerülnek feltüntetésre és megválaszolásra. 

 

Az Ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatás(ok), továbbá az 

Ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a közbeszerzési 

dokumentumok részévé válnak, így azok is kötelezővé lesznek az 

Ajánlattevők számára. 

 

A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles 

haladéktalanul visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások 

kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem 
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hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg 

hiánytalanul határidőre.  

 

Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet 

írásban az ajánlatkérő nem erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 

 

3 Ajánlat benyújtása A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az alapajánlatot írásban és zártan, a 

jelen ajánlattételi felhívásban megadott címre (Target Consulting 

Tanácsadó és Szolgáltató Iroda Titkárság (1183 Budapest, Ráday 

Gedeon u. 1. D/II. ép. II. Emelet 3. (23. ajtó) - telefon: +36 (30) 963-

4560) közvetlenül személyesen vagy postai úton kell benyújtani az 

ajánlattételi határidő lejártáig. A kézbesítés késedelméből, nem 

megfelelőségéből származó felelősség ajánlattevőt terheli.  

Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől 

indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, 

csúcsforgalom, eltévedés, parkolási probléma, stb.). 

 

A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn 

belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a fenti címen az 

ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az 

azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 

ajánlattevőt terheli.  

 

Az ajánlatok benyújtására 2018. március 29. 14:00 óráig kerülhet 

sor. 

 

Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. 

késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az 

Ajánlattevő viseli.  

Ajánlatkérő azon dokumentumo(ka)t tekinti határidőre benyújtottnak, 

amelyek a kapcsolattartási pontként megjelölt irodába a megjelölt 

határidőre megérkeznek. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó 

valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény 

megsérülése, elvesztése stb.) az Ajánlattevő viseli.  

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a 

www.pontosido.com weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja 

meg.  

 

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

ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után 

nyújtották be. A késedelem ki nem menthető, még vis maior esetében 

sem. 

A Kbt. 68. § (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével Ajánlatkérő 

a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyvet vesz fel, 

és azt az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküldi. 

A késve beérkező ajánlatokat és az arról készített jegyzőkönyvet az 

eljárás lezárulásától, illetve a szerződés teljesülésétől számított öt évig 

megőrzi, ezzel kapcsolatban felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy 

Ajánlatkérőnek nem áll módjában az ajánlatot, illetve annak bármely 

részét visszaszolgáltatni az ajánlattevő részére. 

Visszavonás: 
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Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig – a 

nyilatkozattételre jogosult által cégszerűen aláírt írásos nyilatkozattal – 

vonhatja vissza. 

A Kbt. 73. § (6) bekezdés a) pontja figyelembe vételével érvénytelen az 

ajánlat, ha azt az ajánlattevő az ajánlati kötöttség fennállása ellenére 

visszavonja. 

Ajánlat módosítása: 

A Kbt. 55. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az 

ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával 

módosíthatja az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott 

ajánlatot Ajánlatkérő visszavontnak tekinti. 

4 Ajánlat bontása Az ajánlatok bontására – az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, továbbá a Kbt. 

68. § (3) bekezdésében egyébként meghatározott személyek 

jelenlétében az ajánlat benyújtásának címén – kerül sor az ajánlattételi 

határidő lejártának időpontjában. 

A bontás során a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak adatok kerülnek 

ismertetésre az ajánlat részeként csatolt „Felolvasólap” alapján. 

Az ajánlatok bontásáról készített jegyzőkönyvet az Ajánlatkérő a 

bontástól számított 5 napon belül megküldi az összes ajánlattevőnek a 

Kbt. 68. § (6) bekezdése figyelembe vételével. 

Az ajánlatok bontására vonatkozó egyéb szabályokat a Kbt. 68. §-a 

tartalmazza. 

5 Az ajánlatok vizsgálata  Ajánlatkérő  megvizsgálja, hogy a benyújtott ajánlat megfelel-e az 

ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 

a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

6 Ajánlattal kapcsolatos 

hiánypótlás 

Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen 

biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.  

 

A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a 

közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A 

hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratokat - ideértve a Kbt. 69. § 

(4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani 

és kiegészíteni is lehet. 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése nyomán tájékoztatja az 

ajánlattevőket, hogy amennyiben 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, úgy ezesetben ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, azaz 

nem zárja ki az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást. 

 

A hiánypótlás megadása: 

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

sérelmével és 

b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő 

szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés 

más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem 

jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány 

pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés 

(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, 

módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes 

ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők 

között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

A hiánypótlás során pótolni kívánt iratokat ajánlattevőknek megfelelően 

kell benyújtaniuk.  

7 Az ajánlattal 

kapcsolatos pontosítás 

Az Ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának 

időszakában az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglalt szabályok 
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kérése az ajánlatkérő 

részéről (felvilágosítás-

kérés) 

figyelembe vételével köteles felvilágosítást kérni az ajánlattevőktől az 

ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 

igazolások tartalmának tisztázása érdekében.  

Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag 

csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása 

érdekében szükséges. 

8 Az ajánlatok értékelése Az ajánlatok értékelése az ajánlattételi felhívás 11. pontjában 

meghatározottak és a közbeszerzési dokumentumok egyéb vonatkozó 

pontjaiban részletezettek szerint történik. Felhívjuk az Ajánlattevők 

figyelmét arra, hogy ajánlatkérő az ajánlat értékelése során a Kbt. 72. §-

át is köteles alkalmazni. (ajánlatok megalapozottságának vizsgálata). 

9 Igazolások bekérése 

(kizáró ok, 

alkalmassági 

követelmény) 

Ajánlatkérő az igazolások bekérése során a Kbt. 67. és 69. §-ban, Kbt. 

114. §-ban foglaltak szerint jár el 

10. Eredmény közlése Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles 

elbírálni. [Kbt. 70. § (1) bek.] 

 

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. [Kbt. 70. § (2) bek.] 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön 

jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készít 

az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor 

az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, 

telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti a Kbt. 

79 § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

11 Szerződéskötés Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést. 

 

Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő – 

amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül – a következő 

legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést. [Kbt. 131. § (4) bek.] 

 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők 

részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – adott 

esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati 

kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. [Kbt. 131. § (5) 

bek.] 

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség ezen időtartama alatt 

köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik nem 

köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldését 

követő öt napos időtartam lejártáig.  

 

A teljesítés helye vagy teljesítés határideje 

A teljesítés helye: 9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 11. hrsz.: 531 



12 

 

 

A teljesítés határideje: 2018. december 1. 

A közbeszerzés mennyisége:  

Az Ajánlatkérő által meghatározott részletes műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét 

képező Műszaki leírás, továbbá a Szerződéstervezet tartalmazza. 

 

Ajánlat feltételei 

Ajánlatokat kizárólag jelen közbeszerzési eljárás tárgyában, az ajánlatételi felhívásban és a jelen 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően lehet benyújtani. 

 

Az ajánlat elkészítésének alapja a közbeszerzési dokumentumokban, így különösen az Ajánlattételi 

felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, az esetleges kiegészítő iratokban foglalt információk. 

Az ajánlatot úgy kell elkészíteni, hogy az előzőekben rögzített dokumentumokban meghatározott 

körülmény(ek)re figyelemmel legyen. 

 

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a közbeszerzési 

eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az Ajánlattevő 

minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges. 

 

Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, 

meghatározást, specifikációt, műszaki leírást, amelyet a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak, 

teljeskörűen és hiánytalanul átvizsgáljon.  

 

Az Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat tételét kizárja. 

 

Részajánlat-tételi lehetőség NEM biztosított. 

Indoklás: Az építési beruházás jellegéből adódóan a részekre bontás nem lehetséges, mivel az 

elvégzendő kivitelezési feladatok szoros műszaki összefüggésben vannak egymással, együtt alkotnak 

szerves egységet, azok részfeladatokra bontása és adott esetben különböző ajánlattevő általi elvégzése 

Ajánlatkérő (Megrendelő) számára jelentős garanciális igényérvényesítési problémákat okozhat. 

 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő az olyan ajánlatot, melynek bármelyik része 

jogszabályba ütköző megajánlást, kitételt, feltételt, mennyiséget, stb. tartalmaz, szintén érvénytelennek 

nyilvánítja. Érvénytelen az az ajánlat, amelyik nem elégíti ki a jogszabályokban meghatározott 

követelményeket, mértékeket. 
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Az Ajánlatok kidolgozásának részletes feltételei 

 

Az ajánlatok benyújtása 

 

Az ajánlattal szemben támasztott formai követelményeket az Ajánlattételi felhívás 24.5. pontja 

tartalmazza.  

Az ajánlatot az Ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban előírt tartalommal kell 

benyújtani. 

 

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. 

 

Az ajánlat felépítése  

Az ajánlat lapjait az Ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak 

megfelelően kell összeállítani azzal, hogy az ajánlat fedőlapját az oldalszámokkal ellátott 

tartalomjegyzéknek, majd a felolvasólapnak kell követnie. A jelen szakaszban foglaltak nem mentesítik 

az Ajánlattevőt a Kbt., a vonatkozó egyéb jogszabályok vagy a kiírás feltételeinek teljesítése alól.  

 

Az ajánlat szerkezete lehetőség szerint a következő legyen: 

 

Tartalomjegyzék1 

 

Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

 

Dokumentum  

Fedlap  

Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva)   

Felolvasólap  

Az ajánlatban a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket 

követően a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa az ajánlat aláírására felhatalmazott 

személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell az 

ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nevét, székhelyét, telefon és 

telefax számát, e-mail címét, valamint a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb, 

számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. A 

felolvasólap mintáját az közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

 

Ajánlattételi nyilatkozat [Kbt. 66. § (2) bek. alapján] 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett 

nyilatkozatát eredeti, aláírt példányban az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 

 

Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban nyilatkoznia 

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

törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak vagy a törvény hatálya alá nem 

tartozónak minősül-e. Amennyiben az ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján 

nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. §-a 

értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez esetben a „nem minősül 

mikro-, kis-, és középvállalkozásnak” nyilatkozat csatolandó.  

 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges 

nyilatkozat is szükséges): 

a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

 

                                                 
1 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 
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Dokumentum  

igénybe venni, 

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

alvállalkozókat. 

 

Mindkét hivatkozott pont esetében a nemleges nyilatkozat becsatolása is szükséges!  

Közös ajánlattevők megállapodása (egyetemleges felelősségvállalással), cégszerűen 

aláírva, amennyiben közös az ajánlattétel.  

 

A „Nyilatkozat közös ajánlattételről” c. nyilatkozat csatolása (amennyiben közös az 

ajánlattétel)2 

 

Kizáró okok igazolása 

Az ajánlattételi felhívás 12. pontjában foglaltak szerint: 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőnek 

ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. 

§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az ajánlatában a 321/2015. 

Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak 

szerint kell igazolnia.  

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem 

alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rend. 

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 igazolása tekintetében 

megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 

információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

 

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

az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 

vonatkozásában az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az 

érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró 

okok. 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn 

nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.  

 

 

A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben 

részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló 

elektronikus nyilvántartásokból is. 

 

 

                                                 
2 Ezen nyilatkozattal kapcsolatos tartalmi elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt nyilatkozatminták tartalmazzák 
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A műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolása3  

Ajánlattevő ajánlatában nyújtson be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy megfelel az 

M/2. műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek. 

Ajánlattevőnek (illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös 

ajánlattevőknek illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetnek) az Ajánlatkérő külön erre irányuló felhívása alapján 

az alábbiak szerint kell eljárnia. 

 

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: 

 

M/1.  

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az 

eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt 

évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb a visszafelé számított 8 évben 

(azaz visszafelé számított 96 hónapban) megkezdett, már meglévő épület 

legalább 500 m2 hasznos alapterülettel való bővítésére, vagy azzal 

egyenértékűként legalább 500 m2 hasznos alapterületű épület kivitelezésére 

vonatkozó építési beruházásainak ismertetését, a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 23. § szerinti formában (a szerződést kötő másik fél által aláírt 

igazolással) igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal: 

- a szerződést kötő másik fél megnevezése; 

- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám 

és/vagy e-mail és/vagy fax); 

- a referencia munka tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy 

abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen 

megállapítható legyen); 

- a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal); 

- a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap 

pontossággal); 

- a referencia szerinti mennyiségi adatok (épületbővítés esetén annak a 

hasznos alapterületnek a m2-ben történő megjelölése, amellyel a már 

meglévő épület bővítésre került; épület kivitelezése esetén a kivitelezett 

épület hasznos alapterülete m2-ben kifejezve);  

- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 

A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen 

teljesített építési beruházásra vonatkozzanak.  

 

A referencia igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. §-a, továbbá 

Közös ajánlattevőként teljesített referencia igazolás során a 321/2015. (X.30.) 

Korm. rend. 22. § (5) bekezdése is irányadó azzal, hogy ez esetben a közösen 

teljesített referencia akkor vehető figyelembe az alkalmasság igazolása során, 

ha annak szerződés szerinti teljes ellenértékéből ajánlattevő a teljes 
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3 Az igazolások, nyilatkozatok a Kbt. 47. § (2) bekezdése nyomán egyszerű másolatban is benyújthatók. 
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ellenértéknek a legalább 500 m2 hasznos alapterületre jutó hányadában 

részesült. Ajánlatkérő szükség szerint a Kbt. 71. § (1) bekezdésének 

felvilágosítás-kérésre vonatkozó szabályát megfelelően alkalmazza. 

 

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása során a 

Kbt. 65. § (5)-(9) bekezdéseiben foglaltak is irányadók. 

 

A közös ajánlattevőként (konzorcium tagjaként) vagy alvállalkozóként 

teljesített referencia esetében az ajánlatkérő a referenciát bemutató által 

teljesített munkarészt fogadja el. 
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Dokumentum  

 

Egyéb igazolások, dokumentumok 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) 

részéről a jelentkezést 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. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a részvételi 

jelentkezés (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás 

aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (kapacitást nyújtó 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. 

 

Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a tekintetben, hogy a Kbt. 65. § 

(7) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelmények közül bármelyiknek az 

ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván-e 

megfelelni, a nemleges nyilatkozat is csatolandó.   

 

Amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet 

vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a Kbt. 65. § (7) bekezdése 

alapján meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás 

vonatkozó pontjának (jelen esetben: M/1.) megjelölésével azon alkalmassági követelményt , 

amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is 

támaszkodik.  

 

Amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) 21. § illetve 26. § szerinti alkalmassági 

feltételek bármelyikének igazolása esetén bármely más szervezet vagy személy kapacitására 

támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 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. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirattal szemben 

támasztott tartalmi minimumkövetelmény: 

- az ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által egyaránt, 

cégszerűen aláírt okirat szükséges 

- az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattételi 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 alkalmasság igazolásában részt 

vevő szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, melyhez a rendelkezésre 

bocsátott kapacitásokra szükség van.  

 

 

Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak 

(ideértve a védett ismeretet is) minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, 

úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevő figyelmét 

a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakra. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek 

alapján üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) minősített információkat az ajánlatban 

elkülönített módon, mellékletben kell közölni. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell 

elkészíteni, hogy azok kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek 
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nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet 

okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. A 

gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 

amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 

hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő 

által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 

megfogalmazásra. Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy nem megfelelő az indoklás, 

amennyiben csupán megismétli a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket vagy általánosságot 

rögzít. A benyújtott indoklásban a gazdasági szereplőnek mindenképpen meg kell jelölnie a 

kockázatot, a veszélyeket és a valószínűsíthető sérelmet. 

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. 

Nyilatkozat felelős fordításról   

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. 

 

Közös ajánlattétel 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell a közös ajánlattételi szándékra, s meg kell 

nevezni a konzorciumi tagokat (az egyes 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).  

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciumi vagy közös 

ajánlattételi megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös 

ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.  

A konzorciumi vagy közös ajánlattételi megállapodást az ajánlathoz kell csatolni. 

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 részesedés mértékének feltüntetését, és 

d) 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 

e) tartalmazza a képviselő megnevezését, aki felel a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve, és 

f) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek, feladatok megosztásának 

ismertetését, és 

g) 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. 

h) tartalmazza azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők az eljárás alapján 

kötött szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges 

felelősséget vállalnak, és  

i) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
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alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 

illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától nem függ. 

j) a felek egyértelmű nyilatkozatát arról, hogy nyertességük esetén a közbeszerzési 

eljárás eredményeként megkötött szerződésben foglalt valamennyi kötelezettségük 

teljesítéséig a megállapodás ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem 

változtatnak. 

 

Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta után nem 

változhat. 

 

A Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők nevében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ban foglaltak 

szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös ajánlattevőktől is megköveteli. 

Árazott költségvetés  

Átláthatósági nyilatkozat  

Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia szükséges cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy Ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van-e 

folyamatban. Nemleges nyilatkozat is csatolandó! 

 

A nyertes ajánlattevő, mint szerződő fél, az eljárás eredményeként megkötendő 

szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének biztosítására teljesítési biztosítékot és 

jóteljesítési biztosítékot köteles Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére bocsátani. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdésére tekintettel a biztosítékok határidőre 

történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia 

kell. A biztosítékokra, azok mértékére és a biztosítéknyújtásra vonatkozó 

rendelkezéseket a szerződéstervezet 9.7.1. és 9.7.2. pontjai tartalmazzák. 
 

 

 

Az Ajánlat költségei 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az Ajánlattevőnek kell 

viselnie. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen a közbeszerzési dokumentumokban kifejezetten 

megadott jogcímen kívüli egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás 

eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e költségekkel 

kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 

 

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes Ajánlattevőnek, sem 

másoknak nem fizet. 

 

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a törvény erejénél fogva sem egészében, sem részeiben nem 

szolgáltatja vissza. 

 

A közbeszerzési dokumentumok használata 

A közbeszerzési dokumentumokat a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így 

annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében a jelen eljárás keretein kívül 

jogellenes.  

 

Ajánlatkérő nem járul hozzá a közbeszerzési dokumentumok bármilyen – változatlan vagy módosított 

– formában történő felhasználáshoz a jelen eljárás keretein kívül.  

 

A közbeszerzési eljárás nyelve 

A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv. 
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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/nyilatkozattételre jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, 

hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő 

a felelős.  

 

Ajánlati kötöttség 

Az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.  

 

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. [Kbt. 70. § (2) bek.] 

 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 

napjától a nyertes ajánlattevő és – adott esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő 

ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. [Kbt. 131. § (5) bek.] 

 

 

Az ajánlatok érvényességének vizsgálata 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt követően megvizsgálja, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes-

e. Ajánlatkérő az ajánlatok érvényességének megítélése során a Kbt. 73-74. § rendelkezéseit alkalmazza.  

 

Teljesség és pontosság  

Az ajánlattevő felelős azért, hogy a közbeszerzési dokumentumok megküldésekor és megérkezésekor 

ellenőrizze annak tartalmának teljességét. Az ajánlatkérő semmilyen kifogást nem fogad el, amelynek 

indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a közbeszerzési dokumentumok valamely részének 

átvételét és azt nem jelezte Ajánlatkérő részére.  

 

Kapcsolattartás 

Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg 

közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek 

minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra és/vagy email 

címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az 

ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan 

kézbesítettnek tekintendő.  

 

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást megfelelő nyilatkozat eredeti 

példányának postai úton, vagy kézbesítő igénybevételével írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. 

Az ajánlatkérő a kizárólag a jelen pontban előírtaknak maradéktalanul megfelelő nyilatkozat eredeti 

példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban 

bekövetkező változást figyelembe venni.  

 

Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a felolvasólapon megadott 

faxszámra is megküldi az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy 

kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal 

felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő 

kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megadott 

elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön e-mailben vagy 

faxon tájékoztatni. (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” 



22 

 

üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az ajánlattevők ezen adatok módosításáról külön emailt szíveskedjenek 

küldeni).  

 

A Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az ajánlatkérő ezúton tájékoztatja 

az ajánlattevőket, hogy a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről az alábbiak 

szerint kérhető tájékoztatás: 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 

Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Tel.: +36-1-476-1100 

Fax: +36-1-476-1390 

Honlap: www.antsz.hu  

 

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 

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

Postacím: 1539 Budapest, Pf: 675 

Telefon: +36 1 224 9100 

Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 

Székhely: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 

Tel.: +36-1- 299-9090 

Fax: +36-1- 299-9093 

Honlap: www.ommf.gov.hu  

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

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

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 

Tel.: +36-1-301-2900 

Fax: +36-1-301-2903 

E-mail: hivatal@mbfh.hu  

Honlap: www.mbfh.hu  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. 

Telefonszám:06-1-795-1400 

Telefax: 06-1-795-0716 

E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu  

 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.  

Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.  

Tel.: +36-1-303-9300  

Fax: +36-1-210-4255 

Honlap: www.munka.hu  

 

A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása 2012. január 19-től az alábbiak szerint 

működik: A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi 

és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (elérhetőségeik megtalálhatók 

a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap „Elérhetőségek” Munkavédelmi Felügyelőségek 

menüben) segíti tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi 

képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, 

kötelezettségeik teljesítésében. 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága továbbra is működteti 

központi munkavédelmi információs rendszerét, az ingyenesen hívható zöld számon: 

http://www.antsz.hu/
http://www.ommf.gov.hu/
mailto:hivatal@mbfh.hu
http://www.mbfh.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
http://www.munka.hu/
http://www.ommf.gov.hu/index.php
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Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) elérhetőségek 

Tel.: 06-80/204-292 

és információs elektronikus postacímén: 

E-mail: munkaved-info@ommf.gov.hu 

 

 

  

mailto:munkaved-info@ommf.gov.hu
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III. 

 

 

AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDSZERE 

 

Az értékelés módszerének részletes leírása:  

 

Az ajánlatok értékelési szempontja 

 

Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint: Legjobb ár-érték arány, az alábbi értékelési részszempontok 

és súlyszámok alkalmazásával. 

 

 Részszempont Súlyszám 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) 70 

2. A megkötendő szerződés teljesítése során 

megvalósult műszaki tartalom szerinti munkákra, 

berendezésekre és szerelvényekre vállalt jótállás 24 

hónapot meghaladó időtartama hónapokban 

kifejezve 

30 

 

Ajánlatkérő az értékelési részszempontok kapcsán az alábbiakról tájékoztatja az 

ajánlattevőket: 

 

Az 1. értékelési részszempont vonatkozásában: 

 

Az „Ellenszolgáltatás nettó összege (nettó Ft)” értékelési részszempontra a Közbeszerzési 

Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés „Záradék” 

munkalapjának „1. Építmény közvetlen költségei” sorban szereplő „Anyagköltség” és 

„Díjköltség” összegét kell feltüntetni – tartalékkeret nélkül. 

 

Az 1. értékelési részszempont vonatkozásában csak pozitív számok ajánlhatók. 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 következőképlet alapján kerül alkalmazásra: 

 

P = (Alegjobb/ Avizsg) X (Pmax- Pmin) + Pmin 

ahol 

P = a meghatározandó pontérték 

Alegjobb = az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke 

Avizsg= az adott résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke 

Pmax = a pontok felső határa 

Pmin = a pontok alsó határa 

 

A nullával való osztás elkerülése érdekében Ajánlatkérő rögzíti, hogy ezen értékelési 

szempont esetében, amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos – azaz 

mindegyik ajánlati érték azonos – mindegyik ajánlat a maximális pontszámot kapja. 

 

A 2. értékelési részszempont vonatkozásában:  
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A 2. részszempont vonatkozásában csak 0 és pozitív egész szám ajánlható. 

 

"A megkötendő szerződés teljesítése során megvalósult műszaki tartalom szerinti 

munkákra, berendezésekre és szerelvényekre vállalt jótállás 24 hónapot meghaladó 

időtartama (hónapokban kifejezve)" értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő 

felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy jelen értékelési szempontra Ajánlatkérő a 

megkötendő szerződés teljesítése során megvalósult műszaki tartalom szerinti munkákra, 

berendezésekre és szerelvényekre kötelezően előírt 24 hónapos jótállást meghaladóan 

vállalt jótállás hónapokban kifejezett időtartamát kéri feltüntetni. Ezen értékelési 

szempont vonatkozásban 0 hónap is megajánlható, amennyiben ajánlattevő a megkötendő 

szerződés teljesítése során megvalósult műszaki tartalom szerinti munkákra, 

berendezésekre és szerelvényekre kizárólag az Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 

hónapos jótállást vállalja. 
 

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő ezúton rögzíteni kívánja, hogy 

amennyiben ezen bírálati részszempont esetében 36 hónapnál nagyobb érték kerül 

megajánlásra, egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. 

Amennyiben valamely ajánlat 36 hónapnál nagyobb értéket tartalmaz ezen részszempont 

vonatkozásában, a többi ajánlat pontszámának számítása során ezen esetben is a 

maximumként megjelölt értékkel (azaz 36 hónappal) számol Ajánlatkérő a pontkiosztás 

során. Amennyiben ezen értékelési szempont tekintetében a megajánlás értéke 0 hónap, 

úgy Ajánlatkérő az értékelési szempont szerinti vállalásra 0 pontot ad. 

 

Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében az alábbi függvény szerint 

történik: 

 

Pvizsg = (Plegjobb / Alegjobb) × Avizsg 

ahol 

P = a meghatározandó pontérték 

Alegjobb = az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke 

Avizsg = a vizsgált résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke 

Pmax = a pontok felső határa 

 

A nullával való osztás elkerülése érdekében Ajánlatkérő rögzíti, hogy ezen értékelési 

szempont esetében, amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos (azaz 

mindegyik ajánlati érték azonos), de nem nulla, akkor mindegyik ajánlat a maximális 

pontszámot kapja. 

 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben ajánlattevő ezen értékelés részszempont 

tekintetében „0 hónap” vállalást tesz úgy ajánlattevő erre az értékelési részszempontra 0 

pontot kap. 

 

 

Az értékelés 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. 
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Az ajánlati árat minden esetben úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon az általános 

forgalmi adón kívül minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, 

pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, egyéb adók stb. 
 

 

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az aránytalanul alacsony 

ár kérdését [Kbt. 72. §] vizsgálja!  
 

Az Ajánlatok bírálatának és értékelésének időszakában az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint köteles 

felvilágosítást kérni az ajánlattevőktől az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, 

nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében.  

 

Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint és csak olyan 

felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem 

irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra. 

 

A  hiánypótlás/ felvilágosítás megadása nem járhat: 

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

vagy 

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

végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum 

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

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

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

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

ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.  

 

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 

adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a 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.  

 

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 

a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének 

gazdaságosságára, 

b) a választott műszaki megoldásra, 

c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 

d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, 

e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek 

való megfelelésre, vagy  

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik. 

 

Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság kétséges - további 

kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az 

ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt 

az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az 

ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek 

nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az 

adott áron vagy költséggel teljesíthető.  

 

Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul 

alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, 

szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata 
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során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is 

tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.  

 

Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő 

összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó 

adatokat.  

 

A Kbt. 72. § (1) - (6) bekezdésben foglalt eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, ha 

az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. Ebben az 

esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják 

megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető.  

 

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 

Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás 

eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja 

a - Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.  

 

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. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták 

szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának 

befejezésekor az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy 

elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. [Kbt. 79. § (2) bek.] 
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2. KÖTET 

 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

(külön dokumentum) 
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3. KÖTET 

 

 

MELLÉKLETEK, 

FORMANYOMTATVÁNYOK 

 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi formanyomtatványok ajánlatkérő tartalmi 

elvárásait rögzítik, azok formájának alkalmazása nem kötelező. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, 

hogy a formanyomtatványokért valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, 

azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják. 
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FELOLVASÓLAP5 

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 66. § (5) bekezdése alapján 

 

Ajánlattevő neve:  

Székhelye:  

Telefon:  

Telefax:  

Email:  

(Közös) ajánlattevő neve:4  

(Közös) ajánlattevő székhelye:  

Telefon:  

Telefax:  

Email:  

Ajánlattevő(k) kapcsolattartó személyének 

neve:  

Levelezési cím:  

Telefon:  

Telefax:  

Email:  

 

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOKRA TETT MEGAJÁNLÁS:  

 

 Részszempont Ajánlat 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)5 

- tartalékkeret nélkül. 
nettó ........................... Forint 

2. A megkötendő szerződés teljesítése során 

megvalósult műszaki tartalom szerinti 

munkákra, berendezésekre és szerelvényekre 

vállalt jótállás 24 hónapot meghaladó 

időtartama hónapokban kifejezve 

............ hónap 

 

Alulírott név mint a cégnév (székhely) ajánlattevő6 képviselője a Szombathelyi Egyházmegye., mint 

ajánlatkérő által indított „Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése – Celldömölk” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban ajánlatot kíván 

tenni.  

                                                 
4 Valamennyi közös ajánlattevő nevét fel kell tüntetni azzal, hogy fel kell tüntetni egyúttal a közös ajánlattevők által kijelölt vezető ajánlattevőt 
is. 
5 Az „Ellenszolgáltatás nettó összege (nettó Ft)” értékelési részszempontra a Közbeszerzési 

Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés „Záradék” munkalapjának „1. 

Építmény közvetlen költségei” sorban szereplő „Anyagköltség” és „Díjköltség” összegét kell feltüntetni 

– tartalékkeret nélkül. 
6 Közös ajánlattétel  esetén a felolvasólapot valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia. 
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Kelt: 

 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 7 

Összhangban a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakkal 

„Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése – Celldömölk” 

 

Alulírott név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő képviselője/meghatalmazottja a Szombathelyi 

Egyházmegye, mint ajánlatkérő által indított „Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése – 

Celldömölk” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az eljárás közbeszerzési dokumentumaiban foglalt 

valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció gondos áttekintése 

után ezúton az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

1. Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt építési beruházást a végső ajánlatban meghatározott ellenszolgáltatásért 

szerződésszerűen teljesítjük. 

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben ajánlatunk olyan kitételt tartalmaz, ami ellentétben van a 

közbeszerzési dokumentumokkal, vagy annak bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 

érvénytelen. 

3. Kijelentjük, hogy amennyiben ajánlatunk alapján nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, 

akkor a tárgyalások során kialakított végleges szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük a 

közbeszerzési dokumentumokban és a végső ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

4. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat bármely, a Kbt. 73-74. §-ban felsorolt körülmény fennállása esetén 

érvénytelennek nyilvánítják.  

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem 

változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. 

Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a 

közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 

6. Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és 

tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az 

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt 

megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk  

 

Kelt: 

 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

  

 

 

                                                 
7 Ajánlattevő tölti ki. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. A Kbt. 67. § (2) 

bekezdés figyelembe vételével jelen nyilatkozatot Ajánlattevőnek eredeti aláírt példányban szükséges csatolnia. 
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NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL  

 

 

 

Alulírottak név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő és név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő 

képviselői nyilatkozunk, hogy a Szombathelyi Egyházmegye, mint ajánlatkérő által indított „Szent 

Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése – Celldömölk” tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) 

cégnév (székhely), valamint a(z) cégnév (székhely) közös ajánlatot nyújt be. 

 

A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2014. évi 

V. törvény (Ptk.) 6:29. §-ában és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak. 

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő 

eljárásra a(z) cégnév (székhely) teljes joggal jogosult. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők által kötött 

megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező egyetemleges felelősség), a 

képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. 

 

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot benyújtó gazdasági 

szereplők személyében az ajánlatételi határidő lejárta után változás nem következhet be sem a 

közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során.  

 

 

Kelt: 

 

……………………………… ……………………………… 

<cégszerű aláírás> <cégszerű aláírás> 
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NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 66. § (6) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő képviselője/meghatalmazottja a Szombathelyi 

Egyházmegye, mint ajánlatkérő által indított „Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése – 

Celldömölk” tárgyú közbeszerzési eljárásban  ezennel felelősségem tudatában 

 

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében nyilatkozom, hogy 

 

jelen közbeszerzési eljárásban alvállalkozót nem veszünk igénybe 8, 

 

VAGY 

 

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében nyilatkozom9, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban a 

közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót veszünk igénybe a 

következők: 

 

Közbeszerzés része(i) 

 

 ………………………… 

 

 ………………………… 

 

 

TOVÁBBÁ10 

A) Az általam igénybe venni kívánt alvállalkozók személye az ajánlat elkészítésekor még nem ismert 

 

vagy 

 

B) A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban 

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatban feltüntetett rész(ek) tekintetében igénybe 

venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak11,:  

 

Alvállalkozó neve, címe Közbeszerzés része(i) 

 

………………………… 

 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

Kelt: 

 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

                                                 
8 Megfelelő aláhúzandó! 
9 Megfelelő aláhúzandó! 
10 Abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat szerint Ajánlattevő a teljesítéshez 

alvállalkozót kíván igénybe venni! 
11 Megfelelő aláhúzandó! 
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NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 

65. § (7) bekezdése alapján 

 

 

 

Alulírott név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő képviselője a Szombathelyi Egyházmegye, mint 

ajánlatkérő által indított „Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése – Celldömölk”  tárgyú 

közbeszerzési eljárásban ezennel felelősségem tudatában 

 

a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint nyilatkozom, 

 

hogy jelen közbeszerzési eljárásban előírt alkalmassági követelménynek történő megfeleléshez más 

szervezet (vagy személy) kapacitására nem fogunk támaszkodni (önállóan kívánunk megfelelni) 

 

VAGY 

 

hogy jelen közbeszerzési eljárásban előírt M/1. alkalmassági feltételnek történő megfeleléshez más 

szervezet (vagy személy) kapacitására az alábbiak szerint fogunk támaszkodni: 

 

 

Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet neve, címe 

 

 ………………………… 

 

 ………………………… 

 

 

 

 

Kelt: 

 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 12 

 

„Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése – Celldömölk” építési beruházás tárgyú 

közbeszerzési eljárásban 

 

Alulírott név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő képviselője ezennel felelősségem tudatában 

 

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

 

1. ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontja szerinti 

szerinti kizáró okok 

2. ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és 

q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására 

igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontja szerinti 

kizáró okok hatálya alá 

3. a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom13: 

 

3.1 ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek 

VAGY 

3.2 ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és 

 a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § a)-b) és d) szerinti14 

definiált tényleges tulajdonos(ok) az alábbi(ak): 

 

NÉV ÁLLANDÓ LAKÓHELY 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

VAGY 

3.3 ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és  

- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 

évi LIII. törvény 3. § a)-b) és d) pont szerinti tényleges tulajdonosunk nincsen. 

 

Kelt: 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

 jogosult/jogosultak, vagy aláírás a  

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

                                                 
12 Ajánlattevő (közös ajánlattevők mindegyike) teszik egyszerű nyilatkozatként – közjegyzői hitelesítés nem szükséges! 
13 Megfelelő aláhúzandó! 

14 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint 

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,” 
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NYILATKOZAT 

A KIS – ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRÓL, FEJLŐDÉSÜK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 

2004. évi. XXXIV. TÖRVÉNY SZERINTI BESOROLÁSRÓL15 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében ezúton nyilatkozom a Szombathelyi Egyházmegye., mint ajánlatkérő által 

„Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése – Celldömölk” tárgyban indított közbeszerzési 

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

XXXIV. törvény szerint az általam képviselt ajánlattevő 

 

mikrovállalkozásnak 

kisvállalkozásnak 

középvállalkozásnak 

e törvény hatálya alá nem tartozónak16 minősül. 

 

 

Kelt: 

 

……………..……………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

  

                                                 
15 Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön csatolnia kell. 
16 A megfelelő aláhúzandó! 
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NYILATKOZAT 

felhívásban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében 

 

 

 

Alulírott név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet17 

képviseletében a Szombathelyi Egyházmegye, mint ajánlatkérő által indított „Szent Benedek Katolikus 

Általános Iskola bővítése – Celldömölk” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezennel felelősségem 

tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás M/1. pontjában előírt alkalmassági követelmény 

teljesül. 

 

Kelt: 

……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

 jogosult/jogosultak, vagy aláírás a  

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

 

                                                 
17 Megfelelő aláhúzandó! 
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NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL 
 

 

Alulírott név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő képviselője a Szombathelyi Egyházmegye, mint 

ajánlatkérő által indított „Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése – Celldömölk” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatban az alábbi oldalakon a Kbt. 44. §-ában 

foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok, a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titkot 

tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom: 

 

….. - ….. oldal(ak) 

 

Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, 

amelyek nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából aránytalan sérelmet okozna. 

 

A Kbt. 44. § (1) bekezdése figyelembe vételével az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti titkot 

tartalmazó iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 

számunkra aránytalan sérelmet: 

 

Dokumentum1 megjelölése: ………………. 

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kockázatok és veszélyek bemutatása: 

 ………………………………………………………………………………….. 

Valószínűsíthető sérelem: ………………. 

 

Dokumentum2 megjelölése: ………………. 

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kockázatok és veszélyek bemutatása: 

 ………………………………………………………………………………….. 

Valószínűsíthető sérelem: ………………. 

 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy az üzleti titoknak minősített, elkülönített iratok kizárólag olyan információkat 

tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan 

sérelmet okozna, illetve nem tartalmaz a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket. 

 

Kelt: 

 

……………..……………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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NYILATKOZAT FELELŐS FORDÍTÁSRÓL 
 

 

 

Alulírott név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő képviselője a Szombathelyi Egyházmegye, mint 

ajánlatkérő által indított „Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése – Celldömölk” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatba becsatolt idegen nyelvű iratok felelős 

fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik. 

 

 

Kelt: 

 

……………..……………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

  

                                                 
 Abban az esetben töltendő ki, ha az ajánlattevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatba, és annak fordítását nem hiteles fordítással 
nyújtotta be. 
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NYILATKOZAT FOLYAMATBAN LÉVŐ VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRA 

VONATKOZÓAN 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint Ajánlattevő 

képviseletében a Szombathelyi Egyházmegye, mint ajánlatkérő által „Szent Benedek Katolikus 

Általános Iskola bővítése – Celldömölk” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, 

hogy Ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban / nincs folyamatban18 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

  ___________________________________ 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

  meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

  

                                                 
18 megfelelő részt kérjük aláhúzni 
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NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSI ÉS A JÓTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉKOK RENDELKEZÉSRE 

BOCSÁTÁSÁRÓL 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint Ajánlattevő 

képviseletében a Szombathelyi Egyházmegye, mint ajánlatkérő által „Szent Benedek Katolikus 

Általános Iskola bővítése – Celldömölk” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, 

hogy nyertességem esetén a megkötendő szerződés szerinti teljesítési biztosítékot és jóteljesítési 

biztosítékot a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint határidőben Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátom. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

  ___________________________________ 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

  meghatalmazott képviselő aláírása) 
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NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)  

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján 

 

Nyilatkozattevő: 

Név    ………………………………………………………………………. 

Székhely   ………………………………………………………………………. 

Cégjegyzékszám  ………………………………………………………………………. 

Adószám   ………………………………………………………………………. 

Képviseletében eljár  ………………………………………………………………………. 

 

 

Alulírott ……………. , mint a ……………….(nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére jogosult, az Nvt. 

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt 

szervezet átlátható szervezetnek minősül. 
 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem továbbá, hogy jogosult vagyok a szervezet képviseletére, valamint, 

hogy az átlátható szervezetekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismertem. 

 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy a központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan 

jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes 

szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül 

átlátható szervezetnek. 

 

Kijelentem és szavatolom, hogy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, 

úgy azt haladéktalanul bejelentem a Szombathelyi Egyházmegye részére. 

 

Jelen nyilatkozatot a Szombathelyi Egyházmegye mint Ajánlatkérő által „Szent Benedek Katolikus 

Általános Iskola bővítése – Celldömölk” tárgyban kiírt (köz)beszerzési eljárás  részeként teszem meg.  

 
Kelt. …………………….. 

 

……………………….. 

Cégszerű aláírás 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS KITÖLTÉSÉHEZ  
 

Alulírott név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő képviselője a Szombathelyi 

Egyházmegye, mint ajánlatkérő által indított " Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 

bővítése – Celldömölk " tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában és a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbiak szerint adom meg a szerződés 

kitöltéséhez szükséges adatokat: 

Cégnév:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Nyilvántartást vezető szerv neve:  

Adószám:  

KSH statisztikai számjel:  

Számlavezető pénzintézet neve:  

Bankszámlaszám:  

Képviseletében eljár:  
 

A szerződéstervezet .... pontjához: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fenti adatok a valóságnak megfelelnek, jelen közbeszerzési eljárásban nyertesség esetén ezen 

adatok alapján a szerződés kitölthető. 

Kelt: 

……………………………… 
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy 

aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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NYILATKOZAT 
 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint  
 

Alulírott név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő képviselője a Szombathelyi 

Egyházmegye, mint ajánlatkérő által indított Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 

bővítése – Celldömölk" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában és a közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 

műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy nyertességünk esetén a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 

meglévő biztosítási szerződésünket jelen közbeszerzés tárgyára kiterjesztjük oly módon, hogy az 

maradéktalanul eleget tegyen az alábbi követelményeknek és nyilatkozom egyúttal 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: 

 biztosítson fedezetet a(z)  

 Megrendelő tulajdonában levő ingatlan és vagyontárgyak biztosítására; 

 a biztosítási szerződésben nem biztosított, harmadik személyeknek okozott 

személysérüléses és dologi károkra; 

 alvállalkozók által okozott károkra; 

 idegen, harmadik személyek tulajdonában levő vagyontárgyakban okozott 

károkra. 

 felelősségbiztosítási limitek: minimálisan 120.000.000,- Ft/év (százhúszmillió forint/év) és 

minimálisan 30.000.000,- Ft/káresemény (harmincmillió forint/káresemény).  

 önrész mértéke legfeljebb 10 % 

 valamely, az Európai Unióban székhellyel és Magyarországon legalább fiókteleppel – vagy 

Magyarországon székhellyel – rendelkező biztosító társasággal kerüljön megkötésre.  

 a felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a Vállalkozó által, valamennyi alvállalkozója által 

illetve teljesítési segéde által okozott kárra. 
 

 

 

Kelt: 

 

……………………………… 
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy 

aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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4. KÖTET 

 

 

SZERZŐDÉSTERVEZET 

KÜLÖN FÁJLKÉNT KERÜL CSATOLÁSRA 

 

 


