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1. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 

 
 

 
x Építési beruházás 

• Árubeszerzés 

• Szolgáltatás 

• Építési koncesszió 

• Szolgáltatási koncesszió 

 
 
 

 
 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név:  

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Postai cím: 

Mikes utca 16-22. 
 

Város/Község: 
Szekszárd 
 

Postai irányítószám:  
7100  

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Bräutigam Andrea 

Telefon:  

+36 74504700 

 

E-mail: 

tolna.titkarsag@katved.gov.hu 
 

Fax:  

+36 74504712 

 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tolna.katasztrofavedelem.hu  
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 

 

További információ a következő címen szerezhető be:  
   A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

x  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

x  Egyéb ( töltse ki az A.II mellékletet) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

x  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 

 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű   Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű x  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) 
pont]   

Közjogi szervezet  Egyéb  

mailto:tolna.titkasrsag@katved.gov.hu
http://tolna.katasztrofavedelem.hu/
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I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK  

 Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem                                           Szociális védelem 

x Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):  

 Egészségügy  

 
 
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK  

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása 

 Villamos energia  

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása 
és kitermelése  

 Víz 

 Postai szolgáltatások   

 Vasúti szolgáltatások  

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és 
autóbusz szolgáltatások                                         

 Kikötői tevékenységek  

 Repülőtéri tevékenységek  

 Egyéb (nevezze meg): 
                     

 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 
 
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:             igen  x nem  
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben 

adhat meg.) 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Vállalkozási szerződés – A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda épületének átalakítása, 
felújítása és korszerűsítése tárgyában 
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II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

 Építési beruházás      x 

                 

Árubeszerzés                        Szolgáltatás megrendelés                        

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően 

 
Építési koncesszió 

x 

 

 

 
 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:  

           
(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 
mellékletében) 
 
 

 

 

Szolgáltatási koncesszió              

A teljesítés helye: 

7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15.; Hrsz.: 4526/1/A/1 

NUTS-kód   HU233 

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 
információk 

x    A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul                                               

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul                        

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul   

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma       
VAGY  

(adott esetben) maximális létszáma       

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel          

A keretmegállapodás időtartama:  

Időtartam év(ek)ben:       vagy  hónap(ok) ban:       

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéket (csak 
számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY:    

   és     között  Pénznem:  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):  

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Vállalkozási szerződés – a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda épületének átalakítása, 
felújítása és korszerűsítése tárgyában 
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II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 
esetben) 

Fő tárgy 45210000-2 [Magasépítési munka]  

További tárgy(ak) 
 

45111100-9 [Bontási munka] 
45261400-8 [Szigetelési munkák], 

45421100-5 [Ajtók, ablakok és kapcsolódó 
tartozékok beszerelése] 

45300000-0 [Épületszerelési munkák]; 
45261310-0 [Bádogos munka];  

45261210-9 [Tetőfedés]; 
45420000-7 [Asztalos- és ácsipari 

szerelés]; 
45410000-4 [Vakolás] 

45233228-3 [Útburkolat építése] 
45112710-5 [Tereprendezési munkák 

zöldterületen] 
09331000-8 [Napelemek] 

 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet 
szükség szerint több példányban is használható)           igen     x nem  

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                   egy vagy több részre                      valamennyi részre                           

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)                                                igen   x nem  

 
 
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda épületének átalakítása, felújítása és korszerűsítése 
az alábbiak szerint: 

I.ÉPÍTÉSZET 
Összes hasznos alapterület:  1077,96 m2 
Fszt. hasznos alapterület:  354,06 m2 
1 emelet hasznos alapterület:  361,67 m2 
2 emelet hasznos alapterület:  362,23 m2 
Belső udvar alapterület:  70,89 m2 

Földszinti padlóvonal:   +/- 0,00 = 90,93 mBf. 
1 emelet szint padlóvonal:      +3,60 m 
2 emelet szint padlóvonal:  +6,60 m 

A  terveknek megfelelően részleges válaszfal bontások, belső ajtó bontások, padló burkolat bontások, 
állmennyezet bontások, részleges vakolat bontások, zárófödém lapostető héjjazati bontások, attika 
lefedés bontások, szegélyek fallefedések, részleges épület körüli járda szakaszok, kültéri 
lépcsőszerkezetek, bontása készül. A tervezéssel érintett épületrész teljes homlokzati nyílászáró kibontása 
és cseréje készül. 
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Tervezett kialakítás: 
A szintkülönbség áthidalására Északi főbejárat előtt kültéri beton-vasbeton lépcső szerkezet készül. 
A lépcső alapozása hagyományos beton-vasbeton sávalap, a lépcső szerkezete vasalt beton tömb lépcső. 
Az előtető falszerkezetének alapozása hagyományos beton-vasbeton sávalap szerkezettel készül. 
Az akadálymentes rámpa alapozása hagyományos beton-vasbeton sávalap, a rámpa szerkezete vasalt 
beton lemezszerkezet. 
A tervezéssel érintett épületrész külső lábazati falszerkezetének utólagos függőleges talajnedvesség elleni 
szigetelése készül a terveknek megfelelő rétegfelépítéssel. 
A tervezett előtetőkre hagyományos PVC csapadékvíz elleni szigetelés készül,minimum 2,00 % 
lejtésképzéssel, 1,5 mm vastag lágyított PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, oldószeres ragasztással 
felületfolytonosítva, mechanikai rögzítéssel aljzatszerkezethez. 
A meglévő homlokzati panelekre egyedi acél tartószerkezettel, utólagos kiegészítő hőszigetelés készül. 
A szerkezet oldalfali burkolatát 12cm névleges vastagságú kőzetgyapot hőszigetelő táblás épített komplett 
burkolati rendszer alkotja melyet teljes felületében 20mm vastagságú BETONYP lap támaszt alá. 
Az épület nyugati oldalán falburkolati kialakítás lezárásaként acélszerkezetű pengefal készül rácsos 
kialakítással melynek lerögzítése tömbalaphoz helyszíni ragasztott tőcsavarokkal kerül rögzítésre. 
Alkalmazott hőszigetelés: Rockwool FRONTROCK MAX E jelű kétrétegű (inhomogén) vakolható homlokzati 
hőszigetelő lemez 70 és 120 mm vastagsági mérettel. 
A belső ajtók felett új 10 cm vtg. válaszfalakban, POROTHERM A-10 jelű nyílásáthidalásokat kell 
alkalmazni. 
Az épület együttes főbejáratánál fedett, de nyitott előtető készül melynek szerkezetét tömörszelvényű 
HEA, IPE szelvényű elemek alkotják. 
Az épület együttes keleti gazdasági bejáratai felett, és a belső udvarba vezető kijárat felett fedett de 
nyitott konzolos szerkezetkialakítással előtetők készülnek melyek szerkezetét tömörszelvényű HEA, IPE 
szelvényű elemek alkotják. 
Szellőzés: a belterű helyiségek egyedi kürtőkkel lesznek szellőztetve. A szellőző kürtők az OTÉK 72. §-a 
szerint készülnek. 
Válaszfalak: a tervezett belső átalakításoknál jellemzően 10 cm vtg. POROTHERM falazatok válaszfal 
téglából épülnek, a szükséges vízszintes és függőleges merevítésekkel. 
Lépcsők: a szintkülönbség (73 cm) áthidalására Északi főbejárat előtt kültéri lépcső szerkezet, míg a 
beltérben acél szerkezetű gazdasági lépcső (melléklépcső) készül (szintkülönbség: 70 cm). 
Tetőszerkezet és héjjalás: a meglévő rétegfelépítéstől függően, új megfelelő vastagságú hőszigetelés, 
páraszellőzők, elválasztó rétegek és új SBS modifikált vastag bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés 
készül a meglévővel azonos lejtésekkel.  A csapadékvíznyelők cseréje, az ejtővezetékek részleges cseréje 
és felújítása készül.  
Nyílászárók: a külső nyílászárók 3 rétegű üvegezéssel ellátott, korszerű 5 légkamrás műanyag szerkezetek, 
fehér színű, Schüco Corona CT 70 műanyag nyílászáró rendszer. A tervezett hanggátló ajtók  HPL-laminált 
fa ajtók, hanggátló betéttel ellátott ajtólappal, SK37-es osztály hanggátlási laborérték: Rw= 42 dB. Típus 
Hörmann tűzgátló ajtók készülnek, horganyzott saroktokkal, tűzgátló anyaggal (Palosol csík/, ajtólap; acél 
merevítéssel, ásványgyapot hőszigeteléssel, duplafalú 45 mm vtg. 2 oldalon falcolva, 0,88 mm vtg. 
acéllemezből, 1,5 mm vtg. porszórásos bevonattal, tűzvédelmi műszaki leírás szerinti 30 perces tűzállósági 
határértékkel. Egyedi acél szerkezetű fogda tipusú acélajtó, ételbeadó nyílással és betekintősávval 
készülnek konszignáció szerinti kialakítással. 
Vakolatok, felületképzések: épületen belül az átalakítással, felújítással, bontással, részleges bontással 
érintett helyeken, simított vakolatpótlások, vakolatjavítások készülnek, melyre 2-3-szori gletteléssel, 
diszperziós fafestés készül. 
Burkolatok: földszinten meglévő mészkő padlóburkolatok megmaradók, részlegesen felújítandók, 
kiegészítendők, javítandók. Minden egyéb helyiségben a burkolatok cseréje készül. 
Festés, mázolás: meglévő megmaradó szerkezetek, lépcső korlátok, fogódzók többszöri fedő mázolással 
készülnek, selyemfényű fehér színben. 
Járdák, térburkolatok: a terveken ábrázoltak szerint a tervezéssel érintett épületrész kerülete mentén 
részleges járda és térburkolat javítás készül. A meglévő épület körüli burkolatok, járda szakaszok 
részlegesen bontandók cserélendők. 
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Álmennyezetek: Az épületben a technológiai vezetékrendszer elvezetése födémre szerelt függesztett 
hagyományos egysíkú szerelt gipszkarton álmennyezetekben történik. 
Bútorozás, berendezés: Megbízó által meghatározott egyedi gyártású bútorok kerülnek.  

II. ÉPÜLETGÉPÉSZET 
- várható vízigény, mértékadó terhelés: 2,19 m3/nap 
- vízellátás-csatornázás szerelési munkák 
- telekhatáron belüli csapadékvíz elvezetés 
- szellőzés, fűtés és klíma szerelési munkák 
- munkaárok földkiemelése és földvisszatöltése 

III. ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 
Erősáram: 
Az épület igényelt teljesítménye: 70 kVA (3x125A) 
Tápfeszültség: 3x400/230 V 50Hz 
Energiaellátás: 
Az irodaszárny jelenleg 2x25+20A teljesítménnyel csatlakozik az áramszolgáltatói villamos hálózathoz, 
melynek 3x125A-ra történő növelése szükséges. A fogyasztásmérést áramváltós mérésre kell cserélni, a 
mérőhelyet a szerverszobához közel, közterületen helyezzük el.  
Tartalék energiaellátás: 
A kiemelt fogyasztók táplálására diesel aggregátor kerül telepítésre automatikus átkapcsolással és a nem 
dieseljogs fogyasztók egyidejű automatikus leválasztásával. 
Napelemes energiaellátás: 
Az épület tetőfödémén déli tájolással 62db, egyenként 250Wp teljesítményű napelem kerül elhelyezésre a 
hozzá tartozó 15 kWp inverterrel, hálózatra visszatáplálásos üzemmódban 
Gyengeáram: 
- kamera rendszer, riasztó rendszer, beléptető rendszer, kaputelefon rendszer és számítógépes TV hálózat 
kiépítése  

A részletes specifikációt az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, 
hogy valamennyi, az ajánlattételi dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés 
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt 
dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket 
helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia 
kell. 

 (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:    Pénznem:  

VAGY:    és   között         Pénznem:  

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)                                                                                        

Vételi jog (opció):  igen      x nem  

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:  (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:   
hónapban:  vagy    napban (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható:  igen      x nem 

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert):    vagy: és    között   

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések 
esetében a további szerződések tervezett ütemezése:    
hónapban:  vagy    napban (a szerződés megkötésétől számítva) 
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II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A (tervezett) időtartam hónapban: 13 hónap vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:   

Kezdés         (év/hó/nap)    

Befejezés      (év/hó/nap)  

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a szerződésben részletezettek szerint. 

Ajánlattevő(k) késedelmes vagy hibás teljesítés esetén kötbér fizetésére köteles(ek) a szerződésben 
részletezettek szerint. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér alapja a nettó (ÁFA összege nélküli) 
vállalkozói díj, mértéke a késedelem avagy hibás teljesítés első 20 napjáig (a hibás teljesítés 
megszüntetéséig) naponta 0,5 %, a késedelem vagy a hibás teljesítés 21. napjától pedig napi 1 %. A 
késedelmi és hibás kötbérek kumulált összegének felső határa a nettó vállalkozói díj 20 %-a.  

Ha a kötbérek kumulált összege eléri az előbbi mértéket, akkor az Ajánlatkérő a szerződést az 
ajánlattevőnek (vállalkozónak) felróható okból meghiúsultnak minősítheti. Ebben az esetben 
Ajánlatkérő a vállalkozói díj nettó (ÁFA összege nélküli) 20 %-nak megfelelő összegű, illetőleg a 
szerződés teljesítése alatt bekövetkezett meghiúsulás esetén a szerződésből fennmaradó rész 20 %-
ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult. 

A teljesítés ajánlattevőnek (vállalkozónak) felróható meghiúsulása esetén kötbér fizetésére köteles a 
szerződésben részletezettek szerint. A meghiúsulási kötbér összege az ajánlattevő által ajánlott 
ellenszolgáltatás, nettó összegének 20 %-a. 

Ajánlatkérő (Megrendelő) a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval (nyertes 
ajánlattevővel) szemben. 

Ajánlattevő előleg igénylése esetén az előleg visszafizetésének biztosítékaként köteles az igényelt 
előleggel megegyező mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani. Az előleg-visszafizetési 
biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő javára szóló azonnali beszedést (inkasszót) lehetővé tevő, feltétel 
nélküli felhatalmazó nyilatkozat biztosításával, vagy az ajánlatkérő bankszámlájára befizetéssel vagy 
utalással, vagy bankgarancia biztosításával, vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, a 
nyertes ajánlattevő választása szerint. Az ajánlattevőnek az ajánlatában az igénybe venni kívánt előleg 
és a választott előleg-visszafizetési biztosíték tekintetében nyilatkoznia kell [Kbt. 126. §].  

A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződésben kikötött jótállási biztosíték mértéke az ajánlattevő 
által ajánlott teljes nettó (ÁFA nélküli) ellenérték 2,5 %-ának megfelelő mértékű összeg. A jótállási 
biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő 10046003-00283690-00000000 számú bankszámlájára óvadékként 
történő befizetéssel vagy utalással, továbbá bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki 
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, a nyertes ajánlattevő választása szerint. A jótállási 
biztosítékot a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjára kell rendelkezésre bocsátani és fenn kell állnia 
a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) által vállalt jótállási időtartam utolsó napjáig. A 
nyertes ajánlattevőként szerződő fél az általa választott egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a 
biztosítéknak azonban az előbbieknek, illetőleg a kötendő szerződésben foglalt összegnek és 
időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. [Kbt. 126. §] 

A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hibátlan teljesítéséért, valamint annak anyag- és kivitelezési 
hibától való mentességéért jótállásra és szavatosságra a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától 
számított 60 hónapos időtartamra. 
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A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba 
kijavítását, az írásos bejelentéstől számított 72 órán belül megkezdeni. Amennyiben a javítás a két 
hetes időtartamot meghaladná, úgy erről haladéktalanul köteles az ajánlatkérőt (megrendelőt) 
értesíteni.  

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek/szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait 
az ajánlattételi dokumentáció részeként a szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: (adott esetben)  

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet saját forrásból ajánlatkérő rendelkezésére áll. 
A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint történik. Az ajánlatkérő az előbbieknek 
megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el. 

A szerződés ellenértékének megfizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § 
(1) bekezdése szerint, illetve – alvállalkozó igénybevétele esetén – a 306/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 14. §-ában előírtaknak megfelelően, részletes teljesítésigazolás (elszámolás) alapján kiállított 
számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül történik. A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. 
törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése. 

Részszámla benyújtására négy alkalommal van lehetőség a teljesítés mértékének megfelelő 
összegben, amely magában foglalja a végszámlát is. Az első részszámla benyújtható az áfa nélküli 
szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes szerződéses ellenérték 
legfeljebb 25 %-ának megfelelő összeg erejéig. Előleg igénylése esetén annak összege az első 
részszámlába kerül beszámításra. A második részszámla benyújtható az áfa nélküli szerződéses érték 
60%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes szerződéses ellenérték legfeljebb 35 %-ának 
megfelelő összeg erejéig. A harmadik részszámla benyújtható az áfa nélküli szerződéses érték 80 %-át 
elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes szerződéses ellenérték legfeljebb 20 %-ának megfelelő 
összeg erejéig. Végszámla pedig a szerződéses ellenérték fennmaradó összegére nyújtható be 100 %-
ot elérő megvalósult teljesítést követően 2016. I. negyedévben. 

Előleg benyújtására a Kbt. 131. § (1) bekezdése, illetőleg az az építési beruházások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglalt előírásainak 
megfelelően van lehetőség. 

Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) 
bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. A részletes fizetési feltételeket a 
szerződés és az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 
személy: (adott esetben) 

Nem követelmény, de a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés 
teljesítésére vonatkozóan. (Kbt. 25. § (6) bekezdés). Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében 
nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 27. § (2) bekezdés). 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek  (adott esetben)   igen    x nem  
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:  

 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott 
esetben) 
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Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 122. § (1) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) 
pontjai és a (2) bekezdés szerinti, illetőleg a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok 
érvényesítését határozza meg.   

Ennek megfelelően az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban meghatározott 
kizáró okok hatálya alá tartozik. 

Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben 
meghatározott kizáró okok fennállnak. 

Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs 
bejegyezve, illetőleg nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.) 39. § (3) és (7) bekezdéseiben foglaltak szerint a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által vezetett, a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékében. 

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 
56. § (1) bekezdésében, illetőleg a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában szereplő kizáró okok valamelyike 
fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. Ugyancsak kizárásra kerül 
az ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében szereplő kizáró okok valamelyike fennáll 
vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.  

Igazolási mód: 

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, valamint az 56. § 
(1) bekezdésének kc) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Ennek megfelelően 
a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az 
ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek (a nyilatkozatot az ajánlattételi 
dokumentáció részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza). Ha az ajánlattevőt nem jegyzik 
szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. 
§ r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. 

Előbbieken túl az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése 
szerinti kizáró okok hatálya alá [Kbt. 58. § (3)]. 

A Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra figyelemmel előírt kizáró okok hatálya alatt nem 
állást az Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően ellenőrzi. 

A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladását követő 
keltezésűeknek kell lenniük. 

A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által közzétett 
útmutató(k)ra (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám (V. 16.), illetve 2012. évi 61. szám (VI. 1.)) 
tekintettel kell eljárni. 
 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)  



12/61 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és 
a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmassága 
igazolható: 

P1) Ajánlattevő valamennyi, a számára pénzforgalmi 
számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, az 
eljárást megindító felhívás feladásának napjánál 
nem régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak) arról, hogy mióta vezeti 
ajánlattevő számláját, és volt-e a számláján az 
eljárást megindító felhívás feladásától 
visszaszámított egy évben (12 hónapban) a 2009. évi 
LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti, 
egybefüggően 25 napot elérő sorba állítás; [Kbt. 55. 
§ (1) d) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § 
(1) a)] 

Az ajánlattevő számlái tekintetében az eljárást 
megindító felhívás V.4) pont a) alpont tizenegyedik 
francia bekezdése szerinti nyilatkozat is csatolandó, 
továbbá a pénzügyi intézménytől származó 
nyilatkozat(ok) csatolandó(k) a vizsgált időszak alatt 
esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is. 
 
P2) Ajánlattevő tekintetében az utolsó három lezárt 
üzleti évre vonatkozóan a saját vagy jogelődje 
számviteli jogszabályok szerinti éves 
beszámolójának benyújtása egyszerű másolatban 
(mérleg és eredmény-kimutatás, kiegészítő 
mellékletek nélkül), vagy amennyiben a 
beszámoló(k) a céginformációs szolgálat honlapján 
megismerhető(k), úgy csatolni kell az erről szóló 
nyilatkozatot. [Kbt. 55. § (1) d) és 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 14. § (1) b)] 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) 
bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a fent nevezett 
irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által 
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete 
után kezdte meg működését, az alkalmasságát a 
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából 
származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult 
igazolni. Az ajánlatkérő által a nettó (forgalmi adó 
nélkül számított) közbeszerzés tárgyából (épületek 
felújításából és/vagy átalakításából származó) 
árbevételre meghatározott érték nettó 
150.000.000,- Ft. 

P3) Az Ajánlattevő előző három üzleti évre 
vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti (épületek 
felújítása és/vagy átalakítása) – általános forgalmi 
adó nélkül számított – árbevételéről szóló 
nyilatkozatának csatolása (amennyiben ezek az 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és 
gazdasági szempontból, ha 

P1) bármelyik pénzügyi intézménynél vezetett 
számláján az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszaszámított egy évben (12 
hónapban) egybefüggően 25 napot elérő, a 
2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja 
szerinti sorba állítás fordult elő; 

P2) az éves beszámolói szerinti mérleg szerinti 
eredménye az utolsó három pénzügyileg lezárt 
üzleti évben egynél több alkalommal negatív 
volt; 

P3) nem rendelkezik az előző három üzleti 
évben összességében legalább nettó 
200.000.000,- Ft, a közbeszerzés tárgya szerinti 
épületek felújításából és/vagy átalakításából 
származó árbevétellel azzal, hogy amennyiben 
az ajánlattevő újonnan piacra lépő 
szervezetként nem rendelkezik az eljárást 
megindító felhívás feladását megelőző három 
üzleti év árbevételi adataival, úgy a 
tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti 
évek közbeszerzés tárgya szerinti (épületek 
felújításából és/vagy átalakításából származó) 
általános forgalmi adó nélkül számított nettó 
árbevételének el kell érnie legalább a 
150.000.000,- Ft-ot; 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel az 
ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében 
nem határoz meg alkalmassági 
minimumkövetelményt.  

Az előírt alkalmassági minimum 
követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) 
bekezdéseiben meghatározott módon is meg 
lehet felelni. 
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adatok rendelkezésre állnak) attól függően, hogy az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdés c) pontja szerint). 

Amennyiben az ajánlattevő a P2) vagy P3) pontban 
meghatározott irattal azért nem rendelkezik, mert 
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges, akkor alkalmazandó a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.  
 
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 
§ (4a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az 
előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való 
megfelelést igazoló következő dokumentum 
helyének pontos megjelölését is elfogadja a 
fentiekben meghatározott dokumentumok 
benyújtása helyett, ha a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében 
megjelenített, fentieknek megfelelő dokumentumok 
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az 
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
minimumkövetelményeknek. 
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és 
a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai 
alkalmassága igazolható: 

M1)  Az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb 
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységeinek 
bemutatásával, megjelölve a teljesítés idejét és 
helyét, a szerződést kötő másik felet, az elvégzett 
munkák nevesítését (az alkalmassági 
minimumkövetelményeknek megfelelően 
részletezett tartalommal), az ellenszolgáltatás 
összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e. [Kbt. 55. § (1) b); 310/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) a)]. 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) 
bekezdése alapján alkalmazandó 16. § (3) bekezdése 
értelmében az előírt alkalmassági feltételnek való 
megfelelés igazolására csatolni szükséges továbbá a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolást, 
legalább a referenciák ismertetése során 
bemutatásra került adatok megjelölésével 
(megjelölve a teljesítés idejét és helyét, a szerződést 
kötő másik felet, az elvégzett munkák nevesítését 
(az alkalmassági minimumkövetelményeknek 
megfelelően részletezett tartalommal), az 
ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell 
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e). 

A referencia a szerződés teljesítésének egészére 
vonatkozó alkalmasságot igazol. 

Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként 
teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia 
igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által 
végzett munkák elkülönítésével, úgy Ajánlatkérő a 
referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt 
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás 
egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a 
teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges 
felelősségvállalása mellett történt és az igazolást 
benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya 
elérte a 15 %-ot. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben 
olyan referencia (referenciák) kerül(nek) 
bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő 
projekttársaság vagy konzorcium tagjaként 
teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság 
vagy konzorcium mindazon tulajdonosai 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, illetőleg 
szakmai szempontból, ha 

M1) az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított öt évben (60 hónapban) 
nem rendelkezik legalább 1 db, legalább 
nettó 150 millió Ft értékű, sikeres átadás-
átvételi eljárással lezárt, minimum 1000 m2 
és három szintes épület-felújításra 
vonatkozó minden alap szakágra kiterjedő 
(építészet, épületgépészet, elektromos) 
épület felújításra vonatkozó referenciával. 

M2) nem rendelkezik az alábbi 
követelményeknek megfelelő eszközökkel, 
berendezésekkel: 

 1 db, legalább 4 tonna teherbírású, 
tehergépkocsival 

• 1 db 1.5 t tehergépjárművel 
• 1 db döngölővel 
• 1 db lapvibrátorral 
• 1 db aszfaltvágóval 
• 1 db lézer szintezővel 
• 1 db légkompresszorral 
• 1 db áramfejlesztővel 
• 1 db vízszivattyúval 
• 1 db vizesvágógéppel 

 1 db  vakológéppel 

 500 m2 homlokzati fém elemes modul 
állvánnyal 

 200 m2 nagyteherbírású fém, elemes modul 
állvánnyal 

 4 db Kalocsa szekrénnyel 
 

M3) nem rendelkezik az alábbi 
követelményeknek megfelelő szakemberekkel: 

- legalább 3 fő szakember, akik közül  

 1 fő MV/ÉP/A 

 1 fő MV/ÉG/A 

 1 fő MV/ÉV/A  
a 2013. december 31-ig hatályban volt 
244/ 2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 
szerinti vagy a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet szerint MV-É-R felelős 
műszaki vezetői jogosultsággal és 
legalább 5 év felelős műszaki vezetői 
gyakorlattal rendelkezik, továbbá 
 

- legalább 1 fő egyetemi végzettségű, 
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bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen 
részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a 
projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt. 129. § 
(7)] 

 

M2) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 
berendezések, valamint műszaki felszereltség 
leírásával olyan módon, hogy abból az alkalmassági 
minimumkövetelményeknek való megfelelően 
megállapítható legyen [310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 15. § (2) b)]. 

 

M3) A teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki 
vezető és minőségellenőrzését felelős szakember 
megnevezésével, végzettséget igazoló okiratok 
csatolásával (a felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt 
szakember vonatkozásában a szakmai 
tapasztalatának ismertetésével együtt), saját kezűleg 
aláírt önéletrajz és saját kezűleg aláírt rendelkezésre 
állási nyilatkozat vagy annak egyszerű másolata 
csatolásával [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § 
(2) e)]. 
 

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. 
§ (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az 
előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való 
megfelelést igazoló következő dokumentum 
helyének pontos megjelölését is elfogadja a 
fentiekben meghatározott dokumentumok 
benyújtása helyett, ha a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében 
megjelenített, fentieknek megfelelő dokumentumok 
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az 
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
minimumkövetelményeknek. 

Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 
55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az 
alkalmasság igazolásához az ajánlattevő 
felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint 
kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon 
részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár 
megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő 
(részvételre jelentkező) alkalmasságát a korábbi 
teljesítések bemutatása igazolta.  

 

minőségellenőrzésért felelős 
szakemberrel. 

Egy szakember egy pozícióra jelölhető. 

 
Az előírt alkalmassági 
minimumkövetelményeknek a Kbt. 55. § (4)-
(6) bekezdéseiben meghatározott módon is 
meg lehet felelni. 
 
 

 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  
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A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                        igen    x nem  

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott                              x igen     nem  

 
 
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 
 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve 

 igen     nem  

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

 

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 
nevét és képzettségét               igen    nem    

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 
szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

 x Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának 
indokolása: 

                          

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, 
alkalmazásának indokolása: 

                           

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának 
indokolása: 

                            

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

A Kbt. Második Részében meghatározott 
szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 
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IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma   

VAGY:  

Tervezett minimum  és (adott esetben) maximális létszáma ••  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során 
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:       igen    nem           

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

   A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                              

VAGY 

X  Az összességében legelőnyösebb ajánlata következő részszempontok alapján                                                    

Részszempont 

1. Ajánlati ár 

2. Az előírtnál kedvezőbb 
teljesítési határidő 

Súlyszám 

80 

10 

  

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni                                                                             

  igen    X  nem  

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

- 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre  igen   x nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  / (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: /  (év/hó/nap)                 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: /  (év/hó/nap)                 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)  
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A hirdetmény közzétételének dátuma: /  (év/hó/nap)                 

 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott 
esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2015/02/23            (év/hó/nap )                           Időpont:12.00 

A dokumentációért fizetni kell                                                      igen            nem x 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum:  2015/02/23           (év/hó/nap)                            Időpont: 12.00 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás 
esetén) 

Dátum:  ••••/••/••   (év/hó/nap)                                                                       

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):                                                        

 Egyéb:                                          

X Magyar 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) 

 ••••/ ••/••-ig   (év /hó/nap ) 

VAGY 

Az időtartam hónapban:    vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának 
feltételei  

Dátum:     2015/02/23 (év/hó/nap)                                                             Időpont: 12.00 

Hely : ENYD - Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (ajánlatkérő nevében eljáró 
szervezet), 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80., tárgyaló.  

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek x igen    nem           

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  

Ajánlatkérő képviselői, ajánlattevők, az általuk meghívott személyek. [Kbt. 62. § (2)] 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe, valamint azok a főbb 
számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre 
kerülnek (jelen eljárásban az ajánlati árat és az előírtnál kedvezőbb teljesítési határidőt). [Kbt. 62. § 
(3)] 

Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül 
ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés(ek) teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi 
fedezet összegét. [Kbt. 62. § (4)] 

Az ajánlatok bontásán az ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személy - kérésére – azonnal 
betekinthet a felolvasólapba. [Kbt. 62. § (6)] 
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Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld 
az ajánlattevőknek. [Kbt. 62. § (7)] 
 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)                                       

A közbeszerzés ismétlődő jellegű 

igen       nem   X 

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A SZERZŐDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL 

KAPCSOLATOS                  

igen      nem   X 

V.3) További információk (adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 
tárgyalás időpontja :(ha az eljárás tárgyalásos)   

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban 
való részvétel feltétele? (adott esetben)   igen  X  nem  

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatos további információk: (adott esetben):  

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételi dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek 
vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a fentiek szerint át kell vennie (az ajánlattételi 
dokumentáció előbbiek szerinti átvétele az eljárásban való részvétel feltétele). A dokumentáció 
másra át nem ruházható és közzé nem tehető, de közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a 
dokumentációt az egyik ajánlattevő átveszi [Kbt. 49. § (6)]. 
A dokumentációt az Ajánlatkérő (illetve Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet) elektronikus úton 
bocsátja rendelkezésre (adja át vagy küldi meg) Ajánlattevő részére. A dokumentáció átvehető 
személyesen az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet (ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési 
Tanácsadó Kft., 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80.) címén minden munkanapon 9.00-11.00 óra 
között (az ajánlattétel lejártának napján 9.00-12.00 óra között). A dokumentáció elektronikus 
megküldése kérhető e-mail-ben az iroda@enyd.hu címen illetve postai megküldése kérhető (Kbt. 50. 
§ (3) bekezdés).  
Az ajánlattételi dokumentáció igénylésekor meg kell jelölni az azt igénylő vagy az Ajánlattevő 
alvállalkozójának nevét, címét és elérhetőségi (kapcsolattartási) adatait. 
 

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa:  

A bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 1-10. 

 

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a 
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot:  

Az ajánlatkérő az 1. részszempontot olyan módon értékeli, hogy a legjobb ajánlati tartalmi elemre 
a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális 
pontszámot adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás) módszere szerint. Az ajánlatkérő a 2. 
részszempontot a pontozás módszerével értékeli a dokumentációban meghatározottak szerint. Az 
ajánlatkérő a pontszámokat – törtek esetén – két tizedes jegyre kerekíti. 
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V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak              

  x  igen      nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbbak:              

Az eljárást megindító felhívás III.2.2. szerinti feltételek (igazolási módok) tekintetében (P1), P2) P3) 
pont). 

Az eljárást megindító felhívás III.2.3. szerinti feltételek (igazolási módok) tekintetében (M1), M2), 
M3) pont). 

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben): 

Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke 
2.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátani, a teljesítés történhet az ajánlatkérő nevére szóló, feltétel nélküli és 
visszavonhatatlan bankgaranciával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, vagy az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 
10046003-00283690-00000000 számú számlájára történő átutalással/befizetéssel, a közlemény 
rovatban az eljárás KÉ (Közbeszerzési Értesítő) számának feltüntetésével. Az ajánlat eredeti 
példányához csatolni kell a bankgarancia eredeti példányát, a biztosítási szerződés alapján kiállított 
kötelezvényt, vagy átutalás esetén az átutalási bizonylat eredeti vagy egyszerű másolati példányát. 
[Kbt. 59. § (1)-(2); 36. § (3)] 

A biztosíték visszafizetésére a Kbt. 59. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók. 

                                                                                      

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen   nem x 

V.4) Egyéb információk: 

a) Az ajánlatra vonatkozó formai előírások 

- Az ajánlatot a következő formai követelményeknek is megfelelően írásban és zártan, az 
eljárást megindító felhívás A.III. mellékletében megadott címre közvetlenül vagy postai úton 
kell benyújtani az eljárást megindító felhívás IV.3.4) pontjában meghatározott ajánlattételi 
határidő lejártáig. A zárt csomagoláson (borítékon/dobozon) belül az ajánlatot 1 papír alapú 
és 1 elektronikus példányban kell benyújtani, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell 
elkészíteni és amelyeknek az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható pdf file 
formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia, illetőleg az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy 
az elektronikus példány megegyezik az eredeti papíralapúval. A csomagoláson szerepelnie kell 
a következőknek: ajánlattevő(k) neve és címe; „AJÁNLAT – A TOLNA MEGYEI 
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IRODA ÉPÜLETÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA ÉS 
KORSZERŰSÍTÉSE – CSAK AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTAKOR HIVATALOS ELJÁRÁS 
KERETÉBEN BONTHATÓ FEL!” megnevezéssel kell benyújtani.  

- Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával 
az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy 
része a matricán legyen; az ajánlat eredeti példányát oldalszámozással kell ellátni olyan 
módon, hogy az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal, 
hogy elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres 
oldalakat nem kell, de lehet, a címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni – 
az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál /A, /B oldalszám) 
is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az 
iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni; az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell 
tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján 
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megtalálhatóak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – 
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az ajánlat eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) 
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

- A felolvasólapot és a nyilatkozatokat cégszerű aláírással kell ellátni, azaz olyan személynek, 
aki szerepel a cégkivonatban, aláírási címpéldányon, vagy meghatalmazással rendelkezik 
ahhoz, hogy Ajánlattevő nevében eljárjon. Ez utóbbi esetben a meghatalmazást az ajánlathoz 
csatolni szükséges. A meghatalmazást közokirati, vagy teljes bizonyító erejű magánokirati 
formába kell foglalni, és azon szerepelnie kell a meghatalmazott személy aláírásának is. 

- Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és címét 
(székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerülő azon főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont szerint értékelésre kerülnek [Kbt. 
60. § (6) bekezdés]. 

- Az ajánlat részeként pénzügyi-műszaki ütemterv javaslatot és árazott költségvetést kell 
benyújtani/mellékelni olyan módon, hogy utóbbi összesített értékének meg kell egyeznie a 
felolvasólap egyösszegű ajánlati árával.   

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére [Kbt. 60. § (3) bekezdés]. 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60. § (5) bekezdés]. 

- Az ajánlatnak közös ajánlattétel esetén tartalmaznia kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát 
arról, hogy közülük melyik ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők 
nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
megjelölnek. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz ugyancsak csatolni kell a közös 
ajánlattevők egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodást. 

- Az eredeti papír alapú példányban valamennyi benyújtandó dokumentumot - ha jogszabály 
eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is be lehet nyújtani [Kbt. 36. § (3) bekezdés]. 
Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának 
ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni [Kbt. 
58. § (4) bekezdés]. 

- Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni a közbeszerzésnek 
azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe; illetőleg az 
ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozókat (névvel és címmel), valamint a közbeszerzésnek azt a 
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni 
azzal, hogy az előbbiek szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő 
teljesítésért való felelősségét. Az ajánlatban a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltak 
alkalmazása esetén az ajánlatban meg kell jelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplőket (névvel és címmel) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelyeknek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 
a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

- Az ajánlattevő nyilatkozatát a jelenleg vezetett, illetve az eljárást megindító hirdetmény 
feladásától visszaszámított egy évben (12 hónapban) megszüntetett pénzforgalmi számlákról 
– a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevő a megjelölt pénzforgalmi számlákat 
vezető pénzügyi intézménye(ke)n kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet. 

- Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatában, valamint esetlegesen a 
Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a 
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. § (2)] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják. 
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Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 
bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek 
nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet 
okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2) – (3) bekezdés szerinti elemeket. [Kbt. 80. 
§ (1)]. 

b) Egyéb csatolandó dokumentumok: 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattételi 
dokumentációt és az esetleges kiegészítő tájékoztatásokat átvették és megismerték. 

- A nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 306/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 9. §-ának megfelelően a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő 
legalább káreseményenként 10 millió Ft és évente legalább 30 millió Ft értékhatárra kötött, 
építési tevékenységre irányuló felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie, amely 
felelősségbiztosítás kötvényének másolatát a kötendő szerződéshez csatolni kell. Ajánlattevő 
köteles nyilatkozni a benyújtott ajánlatában a felelősségbiztosítási kötvény határidőre 
történő rendelkezésre bocsátásáról. 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ÉMI szakkivitelezői minősítések igazolásainak másolatát az 
alábbiak szerint: 

 az iparosított technológiával készült épületek energiatakarékos korszerűsítésének és 
felújításának kivitelezésére vonatkozóan az építészeti munkák vonatkozásában legalább M-
A osztály érvényes minősítéssel 

 épületgépészeti munkák vonatkozásában G-A osztály érvényes minősítéssel szükséges 
rendelkezni 

c) Aláírási címpéldány csatolásának kötelezettsége 

- Az ajánlattevőnek a saját vonatkozásában, az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a 
közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozója, illetve a számára a Kbt. 55. § (5) bekezdés 
szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők tekintetében csatolnia 
kell az ajánlathoz a rá vonatkozó dokumentumot (nyilatkozatot) aláíró, 
kötelezettségvállalásra jogosult személyek aláírási nyilatkozatát, gazdasági társaság esetén az 
aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerű másolati példányát azzal, hogy aláírási 
címpéldányként (azzal egyenértékűként) elfogadható az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-
minta is. 

- Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevők cégjegyzésre 
jogosultakra vonatkozó adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az 
említett weboldalon az ajánlattevők cégjegyzésre jogosult képviselőire vonatkozó adatai nem 
találhatóak meg, úgy az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál 
nem régebbi keltezésű, az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonatát, vagy 
ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást, Magyarországi bejegyzésű társaság esetén 
az illetékes cégbíróság vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az 
Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott, vagy ezen szervezet 
adatbázisából közjegyző által letöltött és hitelesített cégkivonatot egyszerű másolatban 

d) Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk 

- Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ának megfelelően a hiánypótlás lehetőségét teljes körben, a 
törvényben meghatározottak szerint lehetővé teszi. 

- Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. 

- Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása 
esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős (nem hiteles, 
ajánlattevő által cégszerűen aláírt) magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani eredetiben 
vagy egyszerű másolatban, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással 
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kell ellátni, illetőleg igazolni [Kbt. 36. § (3)]. 

- Az ajánlattétellel vagy az eljárást megindító felhívással és a dokumentációval összefüggő 
tájékoztatási igény esetén az Ajánlattevő a kérdéseit kizárólag írásban teheti fel az eljárást 
megindító felhívás A. mellékletében meghatározott címre telefaxon vagy e-mail útján küldött 
küldeményben, az ajánlatkérő (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet) a kiegészítő 
tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg. 

- A III.2.2 valamint a III.2.3 pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban 
megadott gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint referenciában szereplő adatokat 
eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok forintra 
történő átszámítását Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napján érvényes, a MNB által 
honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembe vételével végzi el.  

- Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai 
és a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni. 

- Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára helyszíni bejárást biztosít, amelynek időpontja: 2015. 
február 12., 9.00 óra, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 7100 Szekszárd, 
Wesselényi u. 15. hrsz.: 4526/1/A/1 

- Az ajánlatkérő előírja, hogy a jelen beszerzéshez, mint alapprojekttel összhangban álló azonos 
vagy hasonló építési beruházás tekintetében alkalmazhatja a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján a 94. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárási fajtát. 

- Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő(k) figyelmét az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra, amely 
rendelkezésre figyelemmel a nyertes ajánlattevő(k)nek (szerződést teljesítő vállalkozó(k)nak) 
legkésőbb az építési tevékenység megkezdésének időpontjáig szerepelnie kell a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett, kivitelezői tevékenységre jogosultak 
névjegyzékében, illetőleg eleget kell tenniük a vonatkozó Korm. rendeletben foglalt 
feltételeknek. Ajánlatkérő (megrendelő) kizárólag az ezen feltételeknek megfelelő gazdasági 
szereplő(k) részére biztosít munkaterületet. 

- Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdésére figyelemmel tájékozódnia kell a munkavállalók 
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a 
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattételi 
dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét 
(elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2015/01/30 (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 
További címek és kapcsolattartási pontok 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE 

Hivatalos név: ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 

Postai cím:  Toldy Ferenc utca 80. 

Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1015  Ország: Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok):  Dr. Daczuk Balázs ügyvezető 

Címzett:  

Telefon: +36 12015307 

E-mail:  iroda@enyd.hu Fax: +36 12015307 

Internetcím (URL): www.enyd.hu 

 
 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 

Postai cím:  Toldy Ferenc utca 80. 

Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1015  Ország: Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok):  Dr. Daczuk Balázs ügyvezető 

Címzett:  

Telefon: +36 12015307 

E-mail:  iroda@enyd.hu Fax: +36 12015307 

Internetcím (URL): www.enyd.hu 

 
 
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 

Postai cím:  Toldy Ferenc utca 80. 

Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1015  Ország: Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok):  Dr. Daczuk Balázs ügyvezető 

Címzett:  

Telefon: +36 12015307 

E-mail:  iroda@enyd.hu Fax: +36 12015307 

Internetcím (URL): www.enyd.hu 
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2. A FELADAT LEÍRÁSA (MŰSZAKI LEÍRÁS) 

 
A TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IRODA ÉPÜLETÉNEK 

ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA ÉS KORSZERŰSÍTÉSE TÁRGYÚ ELJÁRÁSHOZ 
 

Az eljárást megindító felhívás II.2.1) pontjában meghatározott feladatok részletes leírását, minőségi 
követelményeket a dokumentáció részeként megküldésre kerülő műszaki tervdokumentáció és a 
szerződéstervezet tartalmazza. 

Az ajánlatkérő által a műszaki tervdokumentáció részeként megküldésre kerülnek az alábbiak: 

- Biztonsági és egészségvédelmi terv 
- Építész kiviteli terv, műszaki leírás 
- Épületgépészet kiviteli terv, műszaki leírás 
- Elektromos kiviteli terv, műszaki leírás (erősáram, gyengeáram) 
- Statika kiviteli terv, műszaki leírás 
- Tűzvédelmi kiviteli terv 
- Árazatlan költségvetések 
 
Ajánlatkérő elvárása, hogy Ajánlattevő rendelkezzen ÉMI szakkivitelezői minősítésekkel: 
- az iparosított technológiával készült épületek energiatakarékos korszerűsítésének és felújításának 

kivitelezésére vonatkozóan az építészeti munkák vonatkozásában legalább M-A osztály érvényes 
minősítéssel 

- épületgépészeti munkák vonatkozásában G-A osztály érvényes minősítéssel.  
Az ÉMI minősítések igazolásának másolatát szükséges csatolni az ajánlathoz. 
 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, 
hogy valamennyi, az ajánlattételi dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés 
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt 
dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket 
helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. 
 
Ajánlatkérő ezúton nyilatkozik, hogy a fentiekben meghatározott követelmények részletes leírása 
tartalmazza az összes, az ajánlatkérő által ismert mennyiségi és minőségi követelményt, műszaki előírást, 
mintát (teljességi nyilatkozat). Az ajánlatkérő további követelményeket nem határoz meg – követelmény 
meghatározásnak nem tekintve az esetleges ajánlattevői kiegészítő tájékoztatás kérésre (kérdésre) adott 
ajánlatkérői válaszokat, esetleges kiegészítő adatszolgáltatást. 
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3. FIZETÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK 

 

3.1. Fizetési feltételek 
 

Az ajánlatkérő kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a szerződés 
időtartama alatt saját forrásból rendelkezésére áll. 

 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. A köz-

beszerzési eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel 
összefüggésben.  

A számlázást kötelezően megelőzi a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést 
igazoló, a szerződést teljesítő vállalkozó által benyújtott kimutatáson alapuló teljesítésigazolás. Fizetés a 
teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal 
való teljesítést követően. 

 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet saját forrásból ajánlatkérő rendelkezésére áll. 
A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint történik. Az ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően 
igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el. 

A szerződés ellenértékének megfizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) 
bekezdése szerint, illetve – alvállalkozó igénybevétele esetén – a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-
ában előírtaknak megfelelően, részletes teljesítésigazolás (elszámolás) alapján kiállított számla 
kézhezvételének napját követő 30 napon belül történik.  

Amennyiben Megrendelő a nyertes ajánlattevő írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-
átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-
átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - 
meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése. 

Részszámla benyújtására négy alkalommal van lehetőség a teljesítés mértékének megfelelő összegben, 
amely magában foglalja a végszámlát is. Az első részszámla benyújtható az áfa nélküli szerződéses érték 25 
%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes szerződéses ellenérték legfeljebb 25 %-ának megfelelő 
összeg erejéig. Előleg igénylése esetén annak összege az első részszámlába kerül beszámításra. A második 
részszámla benyújtható az áfa nélküli szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes 
szerződéses ellenérték legfeljebb 35 %-ának megfelelő összeg erejéig. A harmadik részszámla benyújtható 
az áfa nélküli szerződéses érték 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes szerződéses ellenérték 
legfeljebb 20 %-ának megfelelő összeg erejéig. Végszámla pedig a szerződéses ellenérték fennmaradó 
összegére nyújtható be 100 %-ot elérő megvalósult teljesítést követően 2016. I. negyedévben. 

Előleg benyújtására a Kbt. 131. § (1) bekezdése, illetőleg az az építési beruházások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglalt előírásainak megfelelően 
van lehetőség. 

Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) 
bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.  

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. 

Felhívjuk a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ára, amely 
szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan kötött szerződések vonatkozásában – ide értve a 
szerződést teljesítő vállalkozó és az alvállalkozói közötti szerződéseket, megállapodásokat – történő, a havonta 
nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő (szerződést teljesítő vállalkozó) az igénybe vett 
alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül (lásd alább) – abban az esetben fizethet, ha az 
alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi 
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban. A kifizetést teljesítő (szerződést teljesítő vállalkozó) a köztartozást 
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mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig köteles a 
kifizetést visszatartani azzal, hogy a visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 
Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje (szerződést teljesítő vállalkozó) 
ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés 
időpontjában terhelő köztartozásért. Kérjük, hogy a fenti szabályokkal összefüggésben a további részletekről az 
Art. vonatkozó szabályainak áttekintésével tájékozódjanak. 

A szerződést teljesítő vállalkozónak az ajánlati felhívás III.1.1) pontja szerint kötbért kell fizetnie a 
következők szerint: 

 

Ajánlattevő(k) késedelmes vagy hibás teljesítés esetén kötbér fizetésére köteles(ek) a szerződésben 
részletezettek szerint. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér alapja a nettó (ÁFA összege nélküli) vállalkozói díj, 
mértéke a késedelem avagy hibás teljesítés első 20 napjáig (a hibás teljesítés megszüntetéséig) naponta 0,5 %, a 
késedelem vagy a hibás teljesítés 21. napjától pedig napi 1 %. A késedelmi és hibás kötbérek kumulált 
összegének felső határa a nettó vállalkozói díj 20 %-a.  

Ha a kötbérek kumulált összege eléri az előbbi mértéket, akkor az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlattevőnek 
(vállalkozónak) felróható okból meghiúsultnak minősítheti. Ebben az esetben Ajánlatkérő a vállalkozói díj nettó 
(ÁFA összege nélküli) 20 %-nak megfelelő összegű, illetőleg a szerződés teljesítése alatt bekövetkezett 
meghiúsulás esetén a szerződésből fennmaradó rész 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre 
jogosult. 

A teljesítés ajánlattevőnek (vállalkozónak) felróható meghiúsulása esetén kötbér fizetésére köteles a 
szerződésben részletezettek szerint. A meghiúsulási kötbér összege az ajánlattevő által ajánlott ellenszolgáltatás, 
nettó összegének 20 %-a. 

A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hibátlan teljesítéséért, valamint annak anyag- és kivitelezési hibától 
való mentességéért jótállásra és szavatosságra a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 60 
hónapos időtartamra. 

A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba 
kijavítását, az írásos bejelentéstől számított 72 órán-, a működését befolyásoló hibák esetében 24 órán 
belül megkezdeni. Amennyiben a javítás a két hetes időtartamot meghaladná, úgy erről haladéktalanul 
köteles az ajánlatkérőt (megrendelőt) értesíteni.  
 

Az eljárást megindító felhívás V.3.5) pontja szerint az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati 
biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti, azaz nem kerül visszafizetésre, 
amennyiben az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonja vagy a szerződés 
megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg (az ajánlati kötöttség sérelme). Ajánlatkérő az 
ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulásnak tekinti különösen azt az esetet, amikor a 
szerződést az ajánlati felhívásban és dokumentációban előírt egyes igazolások, dokumentumok, illetőleg 
mellékkötelezettségek hiánya miatt nem lehet az előírt időben megkötni. Az ajánlati biztosítékot az 
ajánlatkérő egyébként visszafizeti az ajánlattevők részére az ajánlati felhívás visszavonását, az ajánlattevő(k) 
ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását, illetőleg az eljárás eredményének kihirdetését követő tíz napon 
belül, illetőleg a nyertes ajánlattevő vagy a második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére a szerződéskötést 
követő tíz napon belül. 

Az ajánlati biztosíték mértéke 2.000.000,- Ft, amely összeget legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell 
teljesíteni. A teljesítés történhet az ajánlatkérő nevére szóló, feltétel nélküli és visszavonhatatlan 
bankgaranciával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvénnyel, vagy az ajánlatkérő 10046003-00283690-00000000 számú bankszámlájára történő 
átutalással/befizetéssel, a közlemény rovatban az eljárás számának feltüntetésével. Az ajánlat eredeti 
példányához csatolni kell a bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény eredeti 
példányát, illetőleg átutalás esetén az átutalási bizonylat eredeti vagy egyszerű másolati példányát. 

A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződésben kikötött jótállási biztosíték mértéke az ajánlattevő által 
ajánlott teljes nettó (ÁFA nélküli) ellenérték 2,5 %-ának megfelelő mértékű összeg. A jótállási biztosíték 
teljesíthető az ajánlatkérő 10046003-00283690-00000000 számú bankszámlájára óvadékként történő 
befizetéssel vagy utalással, továbbá bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség 



28/61 

biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvénnyel, a nyertes ajánlattevő választása szerint. A jótállási biztosítékot a sikeres műszaki átadás-
átvétel időpontjára kell rendelkezésre bocsátani és fenn kell állnia a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő 
vállalkozó) által vállalt jótállási időtartam utolsó napjáig. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az általa 
választott egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban az előbbieknek, illetőleg a 
kötendő szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
[Kbt. 126. §] 

A nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
9. §-ának megfelelően a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő legalább káreseményenként 
10 millió Ft és évente legalább 30 millió Ft értékhatárra kötött, építési tevékenységre irányuló 
felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie, amely felelősségbiztosítás kötvényének másolatát a 
kötendő szerződéshez csatolni kell. Ajánlattevő köteles nyilatkozni a benyújtott ajánlatában a 
felelősségbiztosítási kötvény határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról. 

  
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció részeként 

a szerződéstervezet tartalmazza. 
 

3.2. Vállalkozási feltételek 
 

A feladat teljesítéséhez szükséges minden nemű, teljes körű költség az ajánlattevőt (szerződést teljesítő 
Vállalkozót) terheli, ennek megfelelően a feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi eszköz, műszaki 
berendezés anyagköltséget, más járulékos költséget az ajánlattevőnek kell biztosítania. 

 
A szerződés teljesítése során az ajánlatkérő megrendelőként a szerződést teljesítő Vállalkozóval üzenetet, 

közlést csak a szerződésben rögzített a felek képviselőin keresztül (a szerződésben: a kapcsolattartás 
fejezet szerint) tesz. 

 
Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás V.4) pont d) alpontjának utolsó francia bekezdésében 

foglaltakra, illetőleg a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazandó 54. § (1) bekezdésére 
tekintettel tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A Kbt. 
54. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján ezúton megjelöljük azon szervezet (hatóság) nevét és 
címét (elérhetőségét), amelytől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.  

 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 
Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. 
Telefon: 1/299-9090 
Telefax: 1/299-9093 
E-mail: munkavedelmi-foo@lab.hu 
 

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkavédelmi Felügyelősége 
Cím: 1094 Budapest, Páva u. 6. 
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 
Telefon: 1/216-2901 
Telefax: 1/323-3602 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 

Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi 
Felügyelősége 
Cím: 1135 Budapest, Lehel út 43-47. 
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265. 

mailto:munkavedelmi-foo@lab.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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Telefon: 1/236-3900 
telefax: 1/236-3901 
E-mail: pest-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
Cím: 1138 Budapest, Váci út 174. 
Postacím: 1550 Budapest, Pf. 203. 
Telefon: 1/465-3800 
E-mail: titkarsag@kmr.antsz.hu 

mailto:pest-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:titkarsag@fovaros.antsz.hu
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4. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE 

 

Az ajánlati felhívás IV.2) pontjához (értékelési szempontok) kapcsolódva az alábbiakban ismertetjük az 
elbírálás menetét. Az ajánlatkérő az ajánlatokat egy szakaszban, a következő sorrend szerint értékeli.  

Az ajánlatkérő elsőként megvizsgálja, hogy az ajánlat(ok) megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, 
valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek, és dönt az ajánlattevő(k) szerződés teljesítésére 
való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról, valamint arról, ha az ajánlat az eljárást megindító felhívásban 
meghatározott kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. Ezt követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az 
ajánlatok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció tartalmának, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

4.1. Az ajánlatok érvényességének megállapítása  
 

A Kbt. 74. § (1)-(2) bekezdései szerint az ajánlat érvénytelen, ha 

a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi 
jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi 
követelményeknek [24. §]; 

c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetet az eljárásból kizárták; 

[az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatokat, kizáró okokat az ajánlatkérő az ajánlati felhívás 
III.2.1) pontjában határozta meg – amennyiben e feltételeknek az ajánlattevő nem felel meg, úgy az 
ajánlata érvénytelen!] 

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek; 

[a minimálisan megkövetelt gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint műszaki és szakmai alkalmasság 
megítéléséhez szükséges adatokat/igazolási módokat az ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.2) és III.2.3) 
pontjaiban határozta meg] 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az 
ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

f) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §]; 

g) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást 
tartalmaz [70. §]; 

h) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél 
kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 

[az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások az eljárást megindító felhívás V.3.5) pontjában kerültek 
meghatározásra] 

 

A Kbt. 75. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 

a) a kizáró okok [56. §] hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok [56. §] az eljárás során következett be. 
 

A Kbt. 75. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése], 

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti 
elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése]. 

 

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont d) alpontjának első francia bekezdése alapján 
hiánypótlási lehetőséget biztosít. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben lehetővé teszi. A 
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hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható és egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a 
dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak azzal, hogy a hiánypótlás nem 
járhat a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy az ajánlati kötöttség 
megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat módosításával. 

A hiánypótlásnak elsősorban az ajánlatkérő (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet) által az összes 
ajánlattevőnek egyidejűleg, közvetlenül, írásban (várhatóan faxon és/vagy e-mail-ben) küldött hiánypótlási 
felhívás alapján lehet eleget tenni, amelyben az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos 
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, ugyanakkor az ajánlattevő a hiánypótlás során akár a 
hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat, az ajánlatkérő által meghatározott 
hiánypótlási határidőig.  

A hiánypótlás lezárulta után az ajánlatkérő meggyőződik arról, hogy a hiánypótlást követően – adott 
esetben – a benyújtott ajánlati példányok hiánypótlással nem érintett tartalma megegyezik-e az eredeti 
ajánlat tartalmával. Eltérés esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették, az 
ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) fogja figyelembe venni az elbírálás során. 

 

Az eljárást megindító felhívásban foglaltakra is tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatban 
található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az 
ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet (a felvilágosítás kéréssel összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 67. §-
a tartalmazza).  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkérő köteles az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek 
tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés 
tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó 
összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint önállóan értékelésre kerül (az irreálisan alacsony árra 
vonatkozó indokolás kéréssel összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 69. §-a tartalmazza). 

 

4.2. Az ajánlatok összehasonlító értékelése 
 

Az ajánlatkérő a ki nem zárt ajánlattevő(k) által benyújtott, érvényes ajánlatokat az eljárást megindító 
felhívásban rögzítetteknek megfelelően (jelen eljárásban az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési 
szempontja alapján [Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pont] – bírálja el az alábbi részszempontok és súlyszámok 
alapján:  

Részszempontok súlyszámok 

1. Ajánlati ár (HUF)        80 

2. Az előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő       10 

Az ajánlattételi felhívás alapján az ajánlatkérő az előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a fenti 
részszempontok alapján értékeli. A bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 1-10. Az 
ajánlatkérő az 1. részszempontot olyan módon értékeli, hogy a legjobb ajánlati tartalmi elemre a 
maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot 
adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás) módszere szerint. Az ajánlatkérő a 2. részszempontot a 
pontozás módszerével értékeli, az ajánlattevők adott részszempontra vonatkozó ajánlata alapján. Az egyes 
részszempontok tekintetében elért pontok a megadott súlyszámokkal szorzásra, végül összesítésre 
kerülnek. 

Eztúton is felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen eljárásban nem lehet többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot tenni. 
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Az egyes részszempontok szerinti bírálati módszerek és szempontok  
 

1. Az egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) (ellenszolgáltatás összege) részszempontot az ajánlatkérő olyan 
módon bírálja el, hogy az e részszempont tekintetében legelőnyösebb ajánlat kap maximális pontszámot, a 
többi ajánlat pontszáma pedig arányosítással kerül megállapításra (fordított arányosítás). A viszonyítás 
alapja a legkedvezőbb ajánlat. 
 
 
Az ajánlati árnak (az ajánlati ár nettó összegének) tartalmaznia kell a dokumentációban foglaltaknak 

megfelelően történő megvalósítással kapcsolatos valamennyi költséget (adókat és járulékokat, más díjakat). 
Az ajánlati árat az ajánlattételi dokumentáció 2. fejezetében meghatározott mennyiségekre vonatkozó 
összesített áron, az ajánlatkérő által biztosított árazatlan költségvetés beárazásával kell az ajánlatban 
szerepeltetni (ÁFA nélkül). Az ajánlati árnak (az ajánlati ár nettó összegének) egyeznie kell az árazott 
költségvetésben foglalt valamennyi tétel összesített értékével. 

Az ajánlati árat az ajánlathoz csatolt ajánlati adatlapon (felolvasólap első sorában), a fentieknek 
megfelelő módon, Forintban kell meghatározni. Az ajánlati ár kedvezőbb, ha minél alacsonyabb. 
 

2. Az előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő részszempontot az ajánlatkérő a pontozás módszere szerint 
értékeli olyan módon, hogy amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás IV.2.1) pontjának 2. 
részszempontja tekintetében az eljárást megindító felhívásban meghatározott teljesítési (befejezési) 
határidőt, mint minimális értéket ajánlja meg, úgy a minimális 1 pontot kapja, amennyiben ennél 
magasabb értéket jelentő teljesítési határidőt ajánl meg, úgy az alábbi táblázatban szereplő 
pontszámoknak megfelelő pontszámot kap, a maximális értéket ajánló ajánlattevő(k) az adott 
részszempont tekintetében lehető legmagasabb, 10 pontot kapja (kapják). 

 

2. részszempont  
az előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő 

ajánlható teljesítési határidő adható pontszám 

az ajánlattételi felhívásban előírt  
teljesítési határidő (minimális érték) 

1 

3 nappal kedvezőbb teljesítési h.idő 2 

6 nappal kedvezőbb teljesítési h.idő 3 

9 nappal kedvezőbb teljesítési h.idő 4 

12 nappal kedvezőbb teljesítési h.idő 5 

15 nappal kedvezőbb teljesítési h.idő 6 

18 nappal kedvezőbb teljesítési h.idő 7 

21 nappal kedvezőbb teljesítési h.idő 8 

24 nappal kedvezőbb teljesítési h.idő 9 

27 nappal kedvezőbb  
teljesítési határidő (maximális érték) 

10 

 

Az előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő a szerződést teljesítő vállalkozó teljesítése tekintetében a 
teljesítési véghatáridőt jelöli ki azzal, hogy ezen vállalt teljesítési véghatáridő kerül figyelembe vételre a 
késedelmi kötbér alkalmazás során. A teljesítési határidőt a fenti táblázatban meghatározott konkrét 
értékekhez kötötten, meghatározott naptári nap egyidejű megjelölésével kell kifejezni (megajánlani). 
Amennyiben az ajánlattevő nem a fenti táblázatban meghatározott konkrét értékek valamelyikéhez 
kötötten ajánlja meg a teljesítési határidőt, úgy az általa megajánlott napot úgy kell tekinteni, mintha a 
táblázatban szereplő legközelebbi alacsonyabb összegű számmal kifejezett napnak megfelelő ajánlatot 
tett volna azzal, hogy a táblázatban szereplő két szám között azonos távolságra elhelyezkedő ajánlat 
esetén mindig az alacsonyabb összegűhöz kell közelíteni. A nem egyértelmű ajánlat, vállalás (például „3-5 
nappal kedvezőbb, azaz 2013. szeptember 5-10. között”) az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
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A részszempontra ajánlott érték kedvezőbb, ha az összegét tekintve minél magasabb, ami az 
ajánlatkérő számára kedvezőbb teljesítési határidőt feltételez. A teljesítési határidő megajánlott 
összegének meg kell jelennie a felolvasólap második– lásd az 5. fejezet 2. számú mellékletét.  
 
 
A Kbt. 62. § (3) bekezdése szerint: „Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét 

(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.” Ez alapján az ajánlatkérő tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy a jelen eljárásban számszerűsíthető értékelési szempontnak az ajánlati ár és az előírtnál 
kedvezőbb teljesítési határidő minősül, így az ajánlattevők adatain túl a bontási eljárás során kizárólag 
ezen bírálati szempont szerinti adat (az ajánlati ár, előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő) kerül 
ismertetésre és jegyzőkönyvezésre.  

 
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlati felhívásban rögzített értékelési szemponton kívül semmilyen más 

többletvállalás nem értékelhető, a Kbt. előírásaira tekintettel az ajánlatkérő minden ilyenre való utólagos 
ajánlattevői észrevételt/kifogást kénytelen elutasítani. 

 
Az eljárás nyertese jogot szerez arra, hogy a jelen dokumentációban csatolt szerződés feltételei, és az 

ajánlata tartalma szerint az ajánlatkérővel a szerződést megkösse.   
  
 

4.3. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása az eljárás során 
 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő(k) – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati 
felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az eljárás során írásban kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatást kérhet(nek) az ajánlatkérőtől (ajánlatkérő nevében eljáró szervezettől) az alábbi címen: ENYD 
– Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft., 1015 Budapest, Toldy Ferenc  u. 80. (további 
elérhetőségi adatok az eljárást megindító felhívás I.1) pontjában/A. mellékletében), figyelembe véve a Kbt. 
122. § (5) bekezdés rendelkezéseit.  

Az ajánlatkérő vagy a nevében eljáró szervezet a válaszokat a Kbt. 122. § (5) bekezdésében 
meghatározott időpontig (a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül), telefaxon és/vagy 
elektronikus úton adja meg.  

A kiegészítő tájékoztatás kizárólag elektronikus levélben, faxon, ajánlott postai vagy személyesen 
kézbesített küldeményben kérhető azzal, hogy a kérdéseket (az eredeti kérdésfeltevési módtól függetlenül) a 
tolna.titkarsag@katved.gov.hu és az iroda@enyd.hu elektronikus címekre is meg kell küldeni, szerkeszthető 
formátumban. 
 

mailto:tolna.titkasrsag@katved.gov.hu
mailto:iroda@enyd.hu
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5. SEGÉDLET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ (NYILATKOZAT-MINTÁK) 

 

Az ajánlattételi dokumentáció részeként a következő nyilatkozat-minták kerültek csatolásra, amelyeket 
megfelelően kitöltött tartalommal az ajánlat részeként be kell nyújtani. 
 

1. sz. melléklet – Ajánlat előlap 

2. sz. melléklet – Felolvasólap 

3. sz. melléklet – Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alatt nem állásról [Kbt. 122. § (1) bekezdése 
tekintetében] 

4. sz. melléklet – Nyilatkozat az alvállalkozó(k) kizáró okok hatálya alatt nem állásáról  

5. sz. melléklet – Számlavezető pénzügyi intézmény(ek) nyilatkozata(i) 

6. sz. melléklet – Nyilatkozat a csatolt pénzügyi intézményi nyilatkozatok teljességéről 

7. sz. melléklet – Nyilatkozat az előző három évi közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről  

8. sz. melléklet – Referenciák ismertetése  

9. sz. melléklet – A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása 

10. sz. melléklet - Nyilatkozat a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében 
közreműködő személyekről/szervezetekről [a Kbt. 40. § (1) bekezdése és 55. § (5) bekezdése szerint] 

11. sz. melléklet – Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feltételeinek elfogadásáról és a KKV státuszról 

A Kbt. 49. § (2) bekezdésére figyelemmel az Ajánlatkérő meghatározza az ajánlat részeként benyújtandó 
további dokumentumok, igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, amelyek a fentieken túl a következők. 
 

1. Tartalomjegyzék [eljárást megindító felhívás V.4) pont a) alpont második francia bekezdése alapján] 

2. Éves beszámolók benyújtása [eljárást megindító felhívás III.2.3) pont P2) alpontja alapján] 

3. Referencia nyilatkozat(ok) vagy igazolás(ok) a 310/2011 (XII.23) kormányrendelet 16.§ (5) bekezdése 
szerinti tartalommal [eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M/1 alpontja alapján] 

4. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség bemutatása, 
mely tartalmazza az eszközök fényképét, típusát, gyártási évét [az eljárást megindító felhívás III.2.3) 
pontjának M2) alpontja alapján] 

5. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) iratai (saját kezűleg aláírt önéletrajz(ok) csatolása, saját 
kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat(ok) csatolása, végzettséget, képzettséget-jártasságot 
igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolati példányának csatolása) ([az eljárást megindító felhívás 
III.2.3) pontjának M3) alpontja alapján] 

6. Az ÉMI minősítések igazolásának másolatának csatolása (eljárást megindító felhívás V.4) Egyéb 
információk b) pontja harmadik francia bekezdése alapján] 

7. Aláírási címpéldány(ok) [eljárást megindító felhívás V.4) Egyéb információk b) alpontja alapján] 

8. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési 
megállapodás [eljárást megindító felhívás V.4) Egyéb információk a) pontja hetedik francia bekezdése 
alapján] 

9. Nyilatkozat az elektronikus példány és az eredeti papíralapú példány egyezőségéről [eljárást megindító 
felhívás V.4) Egyéb információk a) pontja első francia bekezdése alapján] 

10. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi dokumentációt és az esetleges kiegészítő 
tájékoztatásokat átvették és megismerték. [eljárást megindító felhívás V. 4) Egyéb információk a) 
alpontja alapján] 

11. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő, a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozója 
illetve a számára a Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
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szereplő rendelkezik, vagy a szerződéskötés időpontjáig rendelkezni fog érvényes, éves szinten 
legalább 30 millió Ft, káresetenként legalább 10 millió Ft összegű felelősségbiztosítási szerződéssel, a 
biztosítási kötvény egyszerű másolati példányát legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell 
nyújtani. [az eljárást megindító felhívás V.4) pontja b) alpontjában foglaltak alapján] 

12. Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása (eljárást megindító felhívás V.3.5) pont 
szerint) 
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1. sz. melléklet 

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

             székhelye:  ..............................................  

 
Ajánlattevő kapcsolattartója1 

             neve/beosztása:  .....................................  

             telefonszáma: .........................................  

             telefax-száma:  ........................................  

             e-mail címe:  ...........................................  
 
 

AJÁNLAT  
(ELŐLAP)  

 
 

A(Z) ____________________________ (AJÁNLATTEVŐ NEVE) AJÁNLATA 

 

 

A TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
 

„A TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IRODA 
ÉPÜLETÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA ÉS KORSZERŰSÍTÉSE” TÁRGYÚ 

 

 
NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT 

NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 

 

 

 
………………, 2015. ………… ………… 

                                                 
1 Az ajánlattevő olyan kapcsolattartót és olyan elérhetőségi adatokat, így különös olyan telefax számot köteles megjelölni, amelyen 
az ajánlattevő kapcsolattartója folyamatosan (akár munkaidőn túl is) elérhető, képes az eljárással összefüggő értesítések 
fogadására azzal, hogy az előbbi követelménynek meg nem felelő elérhetőségi adat hiányából fakadó felelősség az ajánlattevőt 
terheli (ilyen elérhetőség hiányában az ajánlatkérő/ajánlatkérő nevében eljáró szervezet az elektronikus és/vagy a postai utat 
alkalmazza a telefax helyett). 
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2. sz. melléklet 

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

             székhelye:  ..............................................  
 
 

FELOLVASÓLAP 
[Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint] 

 

Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai 
 

Tekintettel a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által indított „A Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda épületének átalakítása, felújítása és korszerűsítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás dokumentációjának 4. pontjában foglaltakra, összhangban a Kbt. 60. § (6) 
bekezdésével, az alábbiakban megjelöljük az ajánlattevő(k) nevét és címét (székhelyét/lakóhelyét), valamint 
az alábbi számszerűsíthető értékelési szempontotokat. 
 

Ajánlattevő(k) neve2:   

Ajánlattevő(k) címe (székhelye/lakóhelye):  

 

Az értékelési szempont megnevezése Az ajánlatban foglalt érték 

1. Ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege) nettó Forint 

2. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő vállalása __ nappal kedvezőbb teljesítési határidő 

 

A fenti ajánlati ár magában foglalja az ajánlattételi felhívás 4.) pontjában, illetve a dokumentáció 2. 
fejezetében meghatározott feladatok (árazatlan költségvetés) megjelölt mennyiségének teljes, összesített 
ellenértékét a szerződés teljes időtartama alatt.  
 
Kelt: 2015. ………………………….. ……  
     
 .......................................... 

 cégszerű aláírás  
 a kötelezettségvállalásra  
 jogosult(ak) részéről 

                                                 
2 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőt meg kell jelölni további táblázatok csatolásával, illetőleg az eljárást megindító 
felhívás V.4) pontjának 7. alpontjának megfelelően alkalmazandó a Kbt. 25. § (2) bekezdése is.  
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3. sz. melléklet 

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

             székhelye:  ..............................................  
 
 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSRÓL 
[Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint] 

 

 

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

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra 

feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (1) bekezdése szerinti 

nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel kijelentem, hogy a 

 

............................................................................ (cégnév)  

........................................................ (cím) vonatkozásában 
 
a Kbt. 56. § (1) bekezdésében a)-k) pontjában foglalt feltételek nem állnak fenn, miszerint az eljárásban 
nem lehet ajánlattevő aki: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 
évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az 
eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen 
korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és 
ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen 
megállapított időtartam végéig; 

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén а 
munkaügyi hatóság általa munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996 . évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és а központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az 
idegenrendészeti hatóság által а harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
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h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti 
bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, 
vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési 
csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a 
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, 
illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 
elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült;; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 
kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született 
jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 
10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, 
annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, 
vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban 
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót 
figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású 
jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha 
Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a 
fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 
szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

 

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

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a, illetőleg a 2. § i) 

pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

társaság 

- olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek  

vagy (a  megfelelő válasz aláhúzandó, a nem megfelelő válasz törölhető) 

- olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén3. 

 

Amennyiben a társaság olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, úgy erre 

figyelemmel nyilatkozom, hogy a társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdonosai a következő(k): 

                                                 
3 A megfelelő válasz aláhúzandó, a többi válasz-lehetőség törlendő a nyilatkozat-mintából! 

Az eljárást megindító felhívás III.2.1) pontja alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a Magyarországon letelepedett és a nem 
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, 
amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek (a nyilatkozatot a fentiek szerint a 
nyilatkozatminta tartalmazza). Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 
3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges benyújtani. 
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1. ________________________ (név), _______________________________ (állandó lakóhely) 

2. ________________________ (név), _______________________________ (állandó lakóhely) 

3. ________________________ (név), _______________________________ (állandó lakóhely) 

 
 
Kbt. 56.§ (2) bekezdése tekintetében: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi 

személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 

hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira 

vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 
 

Jelen nyilatkozatot a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által indított, „A Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda épületének átalakítása, felújítása és korszerűsítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 

Kelt: 2015. ………… …………  
    
 .......................................... 

 cégszerű aláírás 
  a kötelezettségvállalásra  
 jogosult(ak) részéről 
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4. sz. melléklet 
 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  
 
 

NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓ(K), ILLETVE AZ ALKALMASSÁG  
IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT 

NEM ÁLLÁSÁRÓL 
[a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint] 

 

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

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra 

feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 58. § (3) bekezdésben foglalt 

nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel nyilatkozom, hogy  
 

............................................................................ (cégnév)  

................................................................................. (cím)  

 

a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan 
alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolására nem támaszkodik olyan szervezet kapacitásaira, 
amely(ek) az alábbi kizáró okok hatálya alá tartozik: 
 

Kbt. 56. § (1) bekezdése tekintetében: 
 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 
évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az 
eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen 
korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és 
ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen 
megállapított időtartam végéig; 

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén а 
munkaügyi hatóság általa munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996 . évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
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határozatban megállapított és а központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az 
idegenrendészeti hatóság által а harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti 
bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, 
vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési 
csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a 
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, 
illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 
elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 
kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született 
jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 
10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, 
annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, 
vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban 
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót 
figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású 
jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha 
Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a 
fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 
szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

 

Jelen nyilatkozatot a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által indított, „A Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda épületének átalakítása, felújítása és korszerűsítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
Kelt: 2015. ………………………. …………  
       
 .......................................... 

 cégszerű aláírás  
 a kötelezettségvállalásra  
 jogosult(ak) részéről 



43/61 

5. sz. melléklet 
 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  
 
 
 
 

SZÁMLAVEZETŐ PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY  
NYILATKOZATA 

 
 

Az eljárást megindító felhívás III.2.2) pontjának megfelelő tartalommal.  
[310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően] 

 
 

(csatoltandó eredetiben vagy egyszerű másolatban) 
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6. sz. melléklet 

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

             székhelye:  ..............................................  
 

A CSATOLT PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI NYILATKOZATOK  
TELJESSÉGÉRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT  

 

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

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra 

feljogosított vezetője „A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda épületének átalakítása, 

felújítása és korszerűsítése” tárgyú eljárásban az eljárást megindító felhívása V.4) pont a) alpont 11. (francia) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton nyilatkozom az általam képviselt társaság által vezetett 

számlákról, illetőleg az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy év (12 hónap) során 

megszüntetett bankszámlákról, vagy a megszüntetett bankszámlák hiányáról.  
 

Bankszámlát vezető  
pénzügyi intézmény neve 

Bankszámla száma 
Bankszámla megnyitásának  

időpontja 

   

   

   

 

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt társaság az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszaszámított egy évben (12 hónapban) 

  bankszámlát nem szüntetett meg vagy 

  szüntetett meg bankszámlá(ka)t, amely(ek)nek számlaszáma(i) a következő(k): 
 

Bankszámlát vezető  
pénzügyi intézmény 

neve 
Bankszámla száma 

Bankszámla 
megnyitásának időpontja 

Bankszámla 
megszüntetésének 

időpontja 

    

    

    

 

Kijelentem, hogy a fentiekben megjelölt bankszámlá(ko)n kívül az általam képviselt társaság további 
bankszámlá(ka)t nem vezet, illetőleg az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évben 
(12 hónapban) nem szüntetett meg. 
 

Kelt: 2015. ………… …………     
 .......................................... 

 cégszerű aláírás  
 a kötelezettségvállalásra  
 jogosult(ak) részéről 
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7. sz. melléklet 

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

             székhelye:  ..............................................  
 
 
 

NYILATKOZAT AZ ELŐZŐ HÁROM ÜZLETI ÉV  
KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI ÁRBEVÉTELÉRŐL 

 

Amint azt az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.2) pontjában előírta, az ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell az előző három üzleti évekre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (épületek felújításából 
és/vagy átalakításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, az alábbiak 
szerint: 

 

Üzleti év 
Közbeszerzés tárgya szerinti 

nettó árbevétel 

…..év  

…..év  

…..év  

összesen:  

 

Jelen nyilatkozatot a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által indított, „A Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda épületének átalakítása, felújítása és korszerűsítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
Kelt: 2015. ………… …………  
 
       
 .......................................... 

 cégszerű aláírás  
 a kötelezettségvállalásra  
 jogosult(ak) részéről 
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8. sz. melléklet 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  

REFERENCIÁK ISMERTETÉSE 

Amint azt az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M1) alpontjában előírta, az 
ajánlattevőnek referenciaként ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 
megelőző három évben (36 hónapban) általa teljesített legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti 
szerződéseket, az alábbiak szerint4: 
 

A megrendelő/ 
megbízó 

megnevezése és 
címe  

A szerződés 
tárgya (műszaki 

tartalma)5 

A teljesítés  
helye és ideje6 

A kapott 
ellenszolgál

tatás 
összege  

A 
megrendelő/megbí

zó részéről 
információt adó 

személy 
elérhetősége 

A teljesítés a 
szerződésnek és 
az előírásoknak 

megfelelően 
történt-e 

(igen/nem) 

      

      

      

      

 

Konzorciumi vagy projekttársaság tagjaként történt teljesítés esetén a részvétel mértéke: _____ % (a teljes 
referencia értéke: _________ (pénznem megjelölésével), ebből az ajánlattevő teljesítésének értéke: 
_________ (pénznem megjelölésével)), figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdésében foglaltakra. 
 

[Felhívjuk a figyelmüket, hogy a fenti összesítésen felül a referenciák igazolását a  
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti módon is be kell nyújtani.] 

 

Jelen nyilatkozatot a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által indított, „A Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda épületének átalakítása, felújítása és korszerűsítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
 
Kelt: 2015. ………… …………  
 .......................................... 

 cégszerű aláírás  
 a kötelezettségvállalásra  
 jogosult(ak) részéről 
 

                                                 
4 Amennyiben nem elegendő a hely, úgy kérjük használjon további lapot, és azt ajánlatában fűzze ezen lap után! 
5 A teljes műszaki tartalmát olyan módon kell feltüntetni, hogy abból kétséget kizáróan megállapítható legyen az alkalmassági 
feltételnek való megfelelés. Az előírás irányadó a referencia teljesítését igazoló, 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) 
bekezdés szerinti igazolásra is! 
6 A teljesítési idejeként a teljesítés kezdő-és befejezési időpontját szükséges megadni naptári nap pontossággal (év/hó/nap).  



47/61 

9. sz. melléklet 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  
 
 

A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA 
 

Amint azt az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M3) alpontjában előírta, az 
ajánlattevőnek ismertetnie kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, 
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe7: 
 

Szakember neve 
Képzettség,  
végzettség 

Gyakorlati évek száma 
Gyakorlati tapasztalat 

leírása 

    

    

    

    

    

 

[Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti összesítésen felül a megjelölt szakembere alkalmassági feltételnek való 
megfelelését a felelős műszaki vezető vonatkozásában a szakmai tapasztalatának ismertetésével együtt, 

továbbá mindkét szakember vonatkozásában saját kezűleg aláírt önéletrajz és saját kezűleg aláírt 
rendelkezésre állási nyilatkozat vagy annak egyszerű másolata csatolásával kell igazolni, tekintettel az 

eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M3) alpontjára] 
 

Jelen nyilatkozatot a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által indított, „A Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda épületének átalakítása, felújítása és korszerűsítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
Kelt: 2015. ………… …………  
 .......................................... 

 cégszerű aláírás  
 a kötelezettségvállalásra  
 jogosult(ak) részéről 

                                                 
7 Amennyiben nem elegendő a hely, úgy kérjük használjon további lapot, és azt ajánlatában fűzze ezen lap után! 
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10. sz. melléklet 

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

             székhelye:  ..............................................  
 
 
 

NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN KÖTENDŐ SZERZŐDÉS 
TELJESÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ ÉS AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT 

VEVŐ SZEMÉLYEKRŐL/SZERVEZETEKRŐL 
[a Kbt. 40. § (1) bekezdése és az 55. § (5) bekezdése szerint] 

 
 

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

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra 

feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 40. § (1) bekezdésben és az 55. 

§ (5) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel megjelölöm a jelen 

közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében közreműködő, illetőleg az alkalmasság 

igazolásában részt vevő személyeket/szervezeteket, az alábbiak szerint. 
 
A közbeszerzés azon része(i), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kívánunk igénybe venni, illetőleg az 
ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a 
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni8: [Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pont] 

Azon rész(ek) megnevezése,  
amely(ek) tekintetében alvállalkozó 

igénybe vételére sor kerül 

Alvállalkozó(k) neve 
amennyiben a közbeszerzés értékének 

10 %-át meghaladó mértékben 
kerül(nek) igénybe vételre 

Alvállalkozó(k) közreműködésének 
százalékos aránya  

az előbbiek szerint név szerint 
megjelölt alvállalkozók tekintetében 

   

   

   

   

   

   

 
 

                                                 
8 Amennyiben az alábbi táblázatban szereplő sorok nem elegendők, a táblázat további sorokkal bővíthető! 
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Az alkalmasság igazolásában részt vevő személyek/szervezetek, illetőleg azon alkalmassági 
követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)nek igazolása érdekében az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő megjelölésre kerül9: [Kbt. 55. § (5) bekezdés] 

Azon alkalmassági 
minimumkövetelmény(ek) 

megnevezése az eljárást megindító 
felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével, amely(ek) 
tekintetében alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő igénybe vételére sor kerül 

Alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő(k) neve és címe 

Alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplő(k)  

Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti 
besorolása10 

   

   

   

   

   

 

Jelen nyilatkozatot a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által indított, „A Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda épületének átalakítása, felújítása és korszerűsítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
 

Kelt: 2015. ………………………….. ……  
       
 .......................................... 

 cégszerű aláírás  
 a kötelezettségvállalásra  
 jogosult(ak) részéről 
 

                                                 
9 Amennyiben az alábbi táblázatban szereplő sorok nem elegendők, a táblázat további sorokkal bővíthető! 
10Lásd ott: 55. § (6) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet 
kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése 
során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 
alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az 
ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek 
adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a 
szerződés teljesítése során, vagy 

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági 
követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a 
szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-
ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
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11. sz. melléklet 

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

             székhelye:  ..............................................  
 
 
 

NYILATKOZAT AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS  
FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A KKV STÁTUSZRÓL 

[a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére figyelemmel] 
 
 

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

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra 

feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 60. § (3) bekezdésben foglalt 

nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel kifejezetten nyilatkozom, hogy a Tolna Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság által indított „A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda 

épületének átalakítása, felújítása és korszerűsítése” tárgyú eljárást megindító felhívásában, a 

dokumentációban valamint az ajánlatkérőnek feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott 

követelményeket megismertük és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk, a szerződést az 

ajánlatunkban foglalt ellenszolgáltatásért megkötjük és teljesítjük. 

Ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerint11 [jelölje meg a megfelelő választ!] 

  nem minősül kis- és középvállalkozásnak,  

  mikrovállalkozásnak minősül,  

  kisvállalkozásnak minősül,  

  középvállalkozásnak minősül.  

 

 
Kelt: 2015. ………………………….. ……  
 
 .......................................... 

 cégszerű aláírás  
 a kötelezettségvállalásra  
 jogosult(ak) részéről 

 

                                                 
11 Lásd a törvény 3. § (1) bekezdését: mikro-, kis- és középvállalkozásnak (a továbbiakban: KKV) minősül az a vállalkozás, amelynek a) 
összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, 
vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a 
vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege 
legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) 
összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak 
megfelelő forintösszeg. További részletekről lásd a törvény rendelkezéseit! 
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6. SZERZŐDÉSTERVEZET 

 
A Kbt. 49. § (1) bekezdése alapján a szerződéstervezet meghatározása.  

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

„A TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IRODA ÉPÜLETÉNEK 
ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA ÉS KORSZERŰSÍTÉSE” TÁRGYÁBAN 

 

 
amely létrejött egyfelől a  
 
Amely létrejött egyrészről a  

Név: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Cím: 7100 Szekszárd, Mikes utca 16-22., 
Képviseli: Dr. Balázs Gábor tű. ezredes, igazgató,  
Adószáma:  
– (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
 
valamint másrészről a 
 
……………………………………….    
 
székhely:  
cégjegyzékszám:  
adószám:  
számlavezető pénzintézet neve:  
számlaszám:  
képviseli:  
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
- a továbbiakban együttesen: „Felek”-  
 
között, az alulírott helyen és időpontban a következő feltételek szerint: 
 
 

 
1. A Szerződés tárgya 

 
Jelen szerződés tárgya: „A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda épületének átalakítása, 
felújítása és korszerűsítése” az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban, illetve a Vállalkozó 
ajánlatában foglaltaknak megfelelően; a teljesítéskor hatályos jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek és előírásoknak, a MSZ I. osztálynak megfelelő (ennek hiányában DIN szerinti) minőségben, 
illetve a további kötelezően alkalmazandó szakmai előírásoknak megfelelően, a jelen szerződésben rögzített 
feltételekkel. 
Vállalkozó a Ptk: 6:252§ (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban kijelenti, hogy a beruházást jelen 
szerződés megkötését megelőzően az engedélyezési és kivitelezési tervekből, továbbá a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott műszaki specifikációból teljes körűen megismerte. 
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2. A teljesítés helye, a szerződés hatálya 
 
2.1. A Szerződés teljesítésének helye: 

 

7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15.; Hrsz.: 4526/1/A/1 

2.2. A Szerződés időbeli hatálya: 
 

A Szerződés a Felek általi aláíráskor lép hatályba. A szerződés teljesítésének határideje: 
…………………………………………(ajánlat szerint) 

 
3. A megvalósítás általános feltételei 

3.1. Alvállalkozók alkalmazása 

 
3.1.1 A Vállalkozó a kivitelezés során az ajánlatban megjelölt Alvállalkozó(ka)t vonhatja be. 
 
3.1.2 A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni valamennyi olyan alvállalkozó (teljesítési segéd) 
és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó (ajánlattevő) alkalmasságának 
igazolásában. Az ajánlatban foglaltaktól eltérő alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember a Kbt. 128. 
§ (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint vonható be a teljesítésbe. A Vállalkozó köteles a 
Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett 
igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az Ajánlatban nem nevezett meg és 
a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén 
a Vállalkozó teljesítése nem ismerhető el. 

 
3.1.3 A Vállalkozó az általa közvetlenül vállalt kötelezettségeken túlmenően az Alvállalkozó(k) 
tevékenységéért is közvetlen felelősséggel tartozik a Megrendelő felé, úgy mintha ezeket a 
tevékenységeket a Vállalkozó maga végezte volna. 

 
3.1.4 A Vállalkozó a teljesítés során köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének 
megfelelő felelős műszaki vezetőt igénybe venni. 
 

3.2. Építési Napló vezetése 

 
3.2.1 A Vállalkozó a Helyszín átvételekor a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 25. §-ában foglalt előírásai 

szerint Építési Naplót nyit, vezeti, és a munkák befejeztével lezárja azt. A Vállalkozó az Építési 
Naplóban rögzíti a munkálatok előre haladását. 

 
3.2.2. A Megrendelő az Építési Naplót a munkálatok végzése során ellenőrzi, és észrevételeit rögzíti. 
 

3.3. A kivitelezés általános szabályai, garancia 

 
3.3.1 A Vállalkozó oly módon végzi el a munkálatokat, hogy a Létesítmény(ek) a rendeltetésszerű 

használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar 
szabvány szerinti I. osztályú minőségben készüljenek el. 

 
3.3.2 A Vállalkozó a kivitelezés során betartja az általános tűz- és munkavédelmi, környezetvédelmi, 

biztonságtechnikai és vagyonvédelmi előírásokat. 
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3.3.3 A Vállalkozó a munkavégzés során betartja a kivitelezéssel összefüggő por-szennyezésekre 
vonatkozó előírásokat, és a munkaterületen keletkezett szennyeződést, törmeléket, és hulladékot 
folyamatosan eltávolítja, a munkaterületet tisztán tartja. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás 
ellenére sem teljesíti, azt a Megrendelő a Vállalkozó költségére harmadik féllel elvégezteti. 

 
3.3.4 A Vállalkozó a munkavégzés során betartja a kivitelezéssel összefüggő zaj- és rezgés-

szennyezésekre vonatkozó előírásokat – különös tekintettel arra, hogy a helyszín lakó- és irodai 
környezetben van. 

 
3.3.5 A Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés teljesítése során általa biztosított berendezések, 

eszközök, anyagok megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, továbbá a műszaki leírásban 
megfogalmazott előírásoknak és követelményeknek. 
Szavatosságot vállal továbbá arra, hogy a felhasznált berendezések, anyagok és eszközök 
alkalmasak a rendeltetésszerű használatra. 

 
3.3.6 Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számítva 60 hónap jótállást vállal az általa 

végzett kivitelezési munkára. A jótállási idő kezdete a teljesítési igazolás kiadását követő nap. 
Vállalkozó köteles meghibásodás esetén a bejelentéstől számított 72 órán-, működését 
befolyásoló hibák esetén 24 órán belül megkezdeni a garanciális körbe tartozó a hiba kijavítását. 

 

3.4. A munkaterület átadása  

 
3.4.1 A helyszíni munkavégzés céljából a Megrendelő a Vállalkozónak jelen szerződés aláírását követő 

legkésőbb nyolcadik napon átadja az érintett munkaterületet. Amennyiben a határidő nem 
munkanapra esik, úgy a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.  

 
3.4.2 Felek a helyszíni munkavégzés időpontjairól előzetesen egyeztetnek. 
 

3.5. A kivitelezést akadályozó körülmények 

 
3.5.1 Amennyiben a munkálatok végzése során – addig nem ismert körülmények miatt – a kivitelezés 

akadályba ütközik, vagy a műszaki leírásban rögzítettektől eltérő munkálatok elvégzése látszik 
célszerűnek, a Vállalkozó értesíti az Megrendelőt. 

 
3.5.2 A Felek megállapodnak a munkálatok folytatásának módjában, valamint a határidő esetleg 

szükséges módosításában, amelyet az Építési Naplóban rögzítenek. 

3.6.   A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a 
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és 6.6.1 f) pont szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
4. Átadás-átvétel 

 
4.1. Felajánlás Átadás-átvételre (Készre jelentés) 

 

4.1.1 A Vállalkozó a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas 
állapotban elkészült Létesítmény(eke)t, illetőleg a „C” Melléklet szerinti ütemtervben rögzített 
részteljesítéseket legalább 15 (tizenöt) nappal korábban felajánlja a Megrendelő részére Átadás-átvételre. 
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Megrendelő köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során 
megvizsgálni az elvégzett építési tevékenységgel a kivitelezési szerződésben foglaltak teljesülését. 
A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet (e-jegyzőkönyvet) kell készíteni és azt az e-
főnaplóhoz mellékletként csatolni. 
Az e-jegyzőkönyv tartalmazza legalább az alábbi tényeket: 
a)az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét, 
c) Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 
d) Megrendelő észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről, 
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, hiányosságok 
megnevezését  
f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 
g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 
h) Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 
i) Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér, valamint 
j) a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását. 
 
4.1.2 A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a Vállalkozó az e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére a 
Megrendelő hívja össze. Megrendelő az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának 
és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti 
hatóságot, a Vállalkozót és egyéb érdekelteket. 

4.2. A Létesítmény(ek) Átadás-átvétele 

 
 

4.2.1. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a 
teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének 
kézhezvételét követően a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek az építési munkaterületet, továbbá 
átadja 

a) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot, 
b) a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő 
módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentációt, 
c) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, valamint 
d) minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építtető 
számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély 
vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges. 
 

4.2.2.  Az építési munkaterület átadás-átvétele során a Vállalkozó – a 4.2.1. pontban foglaltakon túlmenően 
- az építtetőnek átadja 

a) az őt megillető építési napló példányt annak összes mellékletével, 
b) a jótállási dokumentumokat, 
- a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást, 
- üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, 
- a nyomáspróba jegyzőkönyveit, 
- a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit, 
- a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot, 
- a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, 
- a közüzemi mérőórák jótállási jegyét, hitelesítési jegyzőkönyveit, 
- az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági és 

egészségvédelmi tervet. 
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4.3. A Megrendelő a fenti 4.1.1-4.1.2 pontokban meghatározott követelmények maradéktalan teljesülése 
esetén átveszi a Létesítményt a Vállalkozótól, aminek a tényét a Felek jegyzőkönyvben rögzítik. 

4.4. Az építési munkát az átadás-átvételt követő egy éven belül, helyszíni bejárás keretén belül újból át kell 
vizsgálni. Az utófelülvizsgálat időpontját a felek közös megegyezéssel egy éven túli időpontban is 
kitűzhetik. Az utófelülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő, amelyre meghívja az(oka)t a 
vállalkozó(ka)t, aki(k) a kivitelezést végezte/végezték. 

5. Vállalkozási díj, számlázás 

 
5.1. A Vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés alapján a (nettó) vállalkozási díj: 

 
……………………,- Ft + ÁFA (azaz bruttó………………………………. forint). 

 
Részszámla benyújtására négy alkalommal van lehetőség a teljesítés mértékének megfelelő összegben, 
amely magában foglalja a végszámlát is. Az első részszámla benyújtható az áfa nélküli szerződéses 
érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes szerződéses ellenérték legfeljebb 25 %-ának 
megfelelő összeg erejéig. Előleg igénylése esetén annak összege az első részszámlába kerül 
beszámításra.  
A második részszámla benyújtható az áfa nélküli szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítés 
esetén a teljes szerződéses ellenérték legfeljebb 35 %-ának megfelelő összeg erejéig. A harmadik 
részszámla benyújtható az áfa nélküli szerződéses érték 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén a 
teljes szerződéses ellenérték legfeljebb 20 %-ának megfelelő összeg erejéig. Végszámla pedig a 
szerződéses ellenérték fennmaradó összegére nyújtható be 100 %-ot elérő megvalósult teljesítést 
követően 2016. I. negyedévben. 

 
5.2.  A vállalkozói díj – amely a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során átadott árazatlan költségvetési 

kiírás Vállalkozó általi beárazásán alapul – tartalmazza a feladat megvalósításával kapcsolatos 
mindennemű, teljes körű költséget, így különösen a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, 
a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), az 
átadási, műszaki átadás-átvételi és birtokbaadási eljárás költségeit, bármiféle dokumentáció 
készítésének költségét (beleértve a megvalósulási dokumentáció készítésének költségét), bármiféle 
bérleti díjat (pl. gépek), a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, az építési tevékenységhez felhasznált 
anyagok, energia- és közműszolgáltatás költségét, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, 
a tartalék anyagok és alkatrészek költségeit, minden – a szerződés tárgyának megvalósításhoz szükséges – 
anyag, munka és ráfordítás ellenértékét, költségeit.  

 
5.3. A kifizetés a Polgári Törvénykönyvről szóló a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően, illetőleg a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ában előírtaknak megfelelően, a Kbt. 130. 
§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, részletes teljesítésigazolás (elszámolás) alapján kiállított 
számla ellenében 30 napos fizetési határidővel történik.  

 Amennyiben Megrendelő a nyertes ajánlattevő írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az 
átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg 
az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - 
meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

 Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy……………………………..(műszaki ellenőr). 
 A Vállalkozó fenti áron felül többletköltséget semmilyen címen nem érvényesíthet. Ha a határidő 

utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.  
A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése. 

 

5.4. A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek 
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nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

5.5. Az esetleges – helyszínen felmerülő - többlet és pótmunkák esetében csak a Megrendelő által 
engedélyezett munkák számolhatók el a jóváhagyott beárazott tételes költségvetés alapján. A 
vállalkozás teljesítésével összefüggő egységárakat a Vállalkozó ajánlata tartalmazza. Vállalkozó 
kijelenti, hogy ajánlatát a munkaterület és a tervek teljes körű ismeretében tette meg, így a Vállalkozó 
hiányos információ okán semmilyen többletköltséget nem számolhat el a Megrendelővel szemben. 
Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ajánlattétele során minden olyan kivitelezési kockázati 
tényezővel kalkulált, amely a munka során a részére átadott munkaterületen felmerülhet, így a 
vállalkozási díj kiterjed ezen kockázati tényezők fedezetére is, így erre való hivatkozással a vállalkozási 
díj nem növelhető. 

5.6. Megrendelő a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból 
eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja 
be. 

 
6. A szerződés biztosítékai és szerződésszegés jogkövetkezményei 

 

6.1. Késedelmi és hibás teljesítési kötbér 

 
6.1.1 Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból elmulasztja a szerződésben vállalt 

kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben vállalt határidőn (határidőkön) belül, a 
Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a nettó (ÁFA összege 
nélküli) vállalkozási díj, mértéke a késedelem első 20 (húsz) napjáig naponta 0,5 (öt tized) 
százalék, a késedelem 21. (huszonegyedik) napjától pedig napi 1,0 (egy) százalék. Hibás 
teljesítés esetén a Megrendelő a hiba kijavításának időszakára ugyanolyan összegű kötbérre 
jogosult, mint késedelmes teljesítés esetén. 

 
6.1.2 A 6.1.1. pont szerinti kötbérek kumulált összegének felső határa a nettó (ÁFA összege 

nélküli) vállalkozási díj 20 (húsz) százaléka. 
 

6.2. Meghiúsulási kötbér 

 
6.2.1 Ha a késedelmi kötbérek kumulált összege eléri a 6.1.2. pontban meghatározott felső határt, 

akkor a Megrendelő a Szerződést a Vállalkozónak felróható okból meghiúsultnak minősítheti. 
 
6.2.2 Ha a Megrendelő kimondja Szerződés 6.2.1. pont szerinti meghiúsulását, a Megrendelő a 

nettó (ÁFA összege nélküli) vállalkozási díj 20 (húsz) százalékának megfelelő összegű 
meghiúsulási kötbérre jogosult. A Vállalkozót az elvégzett munkák ellenértékének a 
meghiúsulási kötbérrel csökkentett díja illeti meg. 

 
6.3. A Vállalkozó által fizetendő kötbér beszámítása 

 
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által érvényesíteni kívánt kötbért nem vitatja, úgy a 
Megrendelő jogosult kötbérigényének a vállalkozási díjba történő beszámítására, azaz a nettó 
vállalkozási díjnak a kötbérkövetelés összegével történő csökkentésére.  
 
Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása az Megrendelő részéről nem 
értelmezhető lemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó 
szerződésszegése esetén megilletik.  
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Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 
 

6.4. A Megrendelő által fizetendő késedelmi kamat 

 
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására 

jogosult. 

 

6.5. Felmondás súlyos szerződésszegés miatt 

 

Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során súlyos szerződésszegést követ el, akkor a 
Megrendelő – választása szerint - írásbeli jognyilatkozattal a folyamatban levő megrendelésektől 
való elállással, vagy azok teljesítésére való igényének fenntartásával a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja. 

 

6.6. A súlyos szerződésszegés esetei 

6.6.1. A Vállalkozó súlyos szerződésszegése 

 
A Vállalkozó tekintetében az alábbi események bármelyikének bekövetkezése minősül súlyos 
szerződésszegésnek: 

a) a Vállalkozó 30 (harminc) napnál hosszabb időtartamra felfüggeszti vagy megszünteti a 
kiviteli munkák végzését, 

b) a Vállalkozó az Átadás-átvétel sikeres teljesítésével 30 (harminc) napot meghaladó 
késedelembe esik, 

c) a Vállalkozó kötbéreinek összege eléri a 6.1.2 pontban megadott felső határt, 
d) a Vállalkozó felszámolását elrendelték, kezdeményezte a végelszámolását, csődjogi 

védelmet kért, vagy a cégbíróság törvényi felügyeleti eljárásban megszüntette, és törölte a 
cégnyilvántartásból. A fenti körülményekről a Vállalkozó 3 (három) munkanapon belül 
tájékoztatja a Megrendelőt. 

e) a Vállalkozó a 7. fejezetben rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi. 
f) A Megrendelő a szerződést további mérlegelés nélkül felmondja – ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon – ha 

  a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek, vagy  

  a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

A fenti feltételek bekövetkezéséről a Vállalkozó a szerződés teljesítésének időszakában 
haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. A szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén a 
Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített kivitelezés szerződésszerű pénzbeli 
ellenértékére jogosult, amellyel a felek legkésőbb 30 napon belül elszámolnak. 
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6.6.2. A Megrendelő súlyos szerződésszegése 

 
A Megrendelő tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megrendelő a Szerződés 
szerinti fizetési kötelezettségét az 5.4. pontban meghatározott fizetési határidő letelte után a 
Vállalkozó által küldött felszólításban közölt – legalább 15 (tizenöt) napos – póthatáridőn belül 
sem teljesíti. 
 

6.7 A Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjával egyidejűleg köteles az 5.1. pont szerinti teljes 
szerződéses nettó ár 2,5 %-ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek az 
Ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint. A teljesítési biztosítéknak a szerződés 3.3.6. pontja 
szerinti jótállási időtartam utolsó napjáig hatályban kell maradnia. 
 

7. Titoktartás 

 
7.1 A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely 

okból történő megszűnését követően – időbeli korlátozás nélkül – bármelyik Fél által üzleti titoknak, 
vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és 
megőriznek, ezeket a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja 
nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Ezen kötelezettség nem vonatkozik 
azon információra, amely 

 
a) közismert 
b) amelyről a fogadó Félnek már tudomása volt 
c) amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek 
d) vagy amelynek felfedését jogszabály írja elő. 

 
7.2 A Vállalkozó e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles megőrizni 

a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, 
szigorúan titkos, titkos, bizalmas, illetve korlátozott terjesztésű adatot, valamint minden olyan 
adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles törvény előírásai szerint a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.  

 
7.3 A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott 

minden adatot, információt csak a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja 
fel, a Szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles a Megrendelő részére 
visszaadni, adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség alól a 
Vállalkozó annyiban mentesül, amennyiben az átadott adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy 
a Vállalkozó helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése 
megfelel a törvényes, illetve a Szerződésben kikötött tulajdonságoknak. 

 
7.4 A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak. 
 

7.5. Vállalkozó tudomásul veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. számú melléklete III. fejezetének 4. pontjában foglaltakat, amely 
szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal 
történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, 
építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon 
vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 
megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre 
kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni 
a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. 
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7.6. A Felek tudomásul veszik, hogy: 

 

 az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a jelen szerződés tartalmát a Vállalkozónál, 

 az Infotv. 27.§ (3) bekezdése értelmében nem minősülhet üzleti titoknak az az adat, amelynek 
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, 

 Kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő és az Infotv. 27 § (3a) bekezdése alapján közérdekből 
nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan kötelesek tájékoztatást adni. 

 

8. Záró rendelkezések 

 

8.1.  A Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a Felek egyetértésével a Ptk. 

és a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján lehetséges. 

A Szerződő felek képviselői: 

A Megrendelő jelen szerződést érintő kérdésekben állásfoglalásra jogosult képviselői: 

________________, műszaki ellenőr (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 116. § (1) bekezdésének b) 

pontja alapján)__________________. 

A Vállalkozó jelen szerződést érintő kérdésekben állásfoglalásra jogosult képviselője: 

________________________. 

 
8.2.  A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a Szerződés többi 

rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a Szerződést 
nem kötötték volna meg. A Felek az érvénytelen feltételt haladéktalanul olyan érvényes 
rendelkezéssel helyettesítik, amely az eredeti rendelkezés értelméhez vagy a Felek szándékához a 
lehető legközelebb áll. 

  

8.3.  Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályait, különösen 
Polgári Törvénykönyv szabályait tartják jelen vállalkozási jogviszonyukra kötelezőnek. 

 
8.4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést peren kívüli 

egyeztetés útján kísérelnek megoldani. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre 
a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül, úgy a Felek a vita eldöntésére alávetik 
magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező helyi bíróság, vagy törvényszék  
illetékességének.  

 

8.5.   A Szerződésnek az alábbi dokumentumok képezik elválaszthatatlan részeit: 

 
„A” Melléklet: Árazott költségvetés 
„B” Melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye 
„C” Melléklet : Pénzügyi-műszaki ütemterv javaslat 

 
Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült. A Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, 
mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Szekszárd, 2015. ……………………….. 
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 Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Dr. Balázs Gábor tű. alezredes 
igazgató 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 (Megrendelő)  (Vállalkozó)  

   
 

  

Jogilag ellenjegyzem: 
 

 
…………………………………….. 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
…………………………………….. 
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