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I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 

1. Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt jelenti; 

 
2. Ajánlatkérő (a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben 

Megrendelő):  
 

Vasas Sport Club 

Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 58. 
Kapcsolattartó: Tóth Mihály 

Telefon: (+36) 1-329-4074 
Telefax: (+36) 1-329-6073 

E-mail: m.toth@vasassc.hu 

Honlap címe: www.vasassc.hu 
 

3. Ajánlatkérő megbízásából az eljárás során eljáró szervezet:   
 

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,  

Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.,  
Székhely:1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.,  

Telephely: 1146 Budapest, Hermina út 49. 
Honlap címe: www.bmsk.hu 

 

A jelen közbeszerzési eljárásban kijelölt kapcsolattartó személy: 
 

Kapcsolattartó: Bauda Krisztina  
Telefon: +36 1/471-4287 

Telefax: +36 1/471-4290 

E-mail: bauda.krisztina@bmsk.hu  

 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), levelezési 
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.  

 

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

 
5. Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

 

6. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek 

csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását 
vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 

 
7. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő  ̋által bevontan közvetlenül vesz részt, 

kivéve 
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a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 

alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

 

8. Ctv.: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 
évi V. törvény. 

 
9. Cégmásolat, cégkivonat, cégbizonyítvány: A cégjegyzék adatairól cégmásolat, 

cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadása kérhető. A cégmásolat a cégjegyzék 

valamennyi fennálló és törölt adatát, a cégkivonat a cégjegyzék fennálló adatait, a 
cégbizonyítvány pedig - a kérelemtől függően - a cégjegyzék egyes fennálló vagy törölt 

adatait tanúsítja hitelesen, illetve azt, hogy valamely meghatározott bejegyzés a 
cégjegyzékben nem szerepel(t) (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 12. §).  

 
10. Cégszerű aláírás: Ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű 
aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan 

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

meghatalmazott. Amennyiben a gazdasági szereplő nem cégjogi formában működik, 
abban az esetben a cégszerű aláírás alatt az azzal egyenértékű aláírási mód fogadható el. 

 
11. Határidők: Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 

valamennyi órában és percben megadott határidő magyarországi helyi idő (budapesti idő) 

szerint értendő. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu 
weboldal Budapesti idő adata alapján állapítja meg.  

 
12. Kapacitást biztosító szervezet: A Kbt. 65.§ (7) bekezdésében meghatározott szervezet. 

 

13. Kapcsolattartás nyelve: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, 
joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen 

nyelvű okiratok, dokumentumok ajánlattevő általi felelős magyar fordítását is kéri 
benyújtani, apostille hitelesítés nélkül (azaz a 24/1986 MT rendelet szerinti hiteles 

fordítás nem előírás). Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, 

amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az 
mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz 

csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Nem 
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven kell benyújtani az 

ajánlatot, annak valamennyi dokumentumával együtt.  

 
14. Közbeszerzési dokumentum: a Kbt. 3.§ 21. pontja szerinti fogalom. 

 
15. Közös ajánlattevők: Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben 

a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Az egy közös ajánlatot 

benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás 

nem következhet be. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmazni kell a 
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valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást az alábbi 
tartalommal: 

 
a) a közbeszerzés tárgyát, melyre a szerződés irányul, 

b) a közös ajánlattevők megnevezését, székhelyét, 

c) a vezető közös ajánlattevő (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő 
korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel 

szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve 
megtehető jognyilatkozatok tekintetében; 

d) a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötendő szerződés közös ajánlattevők közti koordinálásért és a 
közös ajánlattevők általi végrehajtásáért, 

e) valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 

szerződésszerű teljesítéséért, 

f) hogy bármely közös ajánlattevő ellen indult csőd- vagy felszámolási eljárás esetén a 
közös ajánlattevők vezetője, vagy megmaradt tagjai ezt a tényt 5 munkanapon belül 

bejelentik a Megrendelőnek, és egyidejűleg nyilatkoznak, hogy a szerződést a kieső 
közös ajánlattevő nélkül is teljesítik, illetőleg a tag kiesése mennyiben hátráltatja a 

teljesítést, 

g) hogy a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő megnevezése esetére a 
megállapodás hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további  

feltételtől vagy időponttól; hatálybalépése nem függ harmadik személy 
beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól, továbbá hogy a megállapodás 

valamennyi közös ajánlattevő aláírásával lép hatályba. 

h) a közös ajánlattevők vezetőjének kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 
közös ajánlattevők vezetését elfogadja. 

 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők képviseletében tett 

minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.  

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

Ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás 
megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az Ajánlatkérő a 

közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös 

ajánlattevő képviselőjének küldi meg. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás 
közötti kommunikációt megfelelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére 

kézbesített dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek 
tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban meg kell adni a képviselő 

ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit. 

 
16. Összeférhetetlenség: Az összeférhetetlenség vonatkozásában a Kbt. 25.§-a irányadó. 

 
17. Rendelet vagy 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet: a közbeszerzési eljárásokban az 

alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 
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18. Szabályozott tőzsde: A szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott piacot kell érteni. (A szabályozott 

tőzsdék listája egyebekben megtalálható az alábbi linken :  
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:

PDF 

 
19. Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertese és az ajánlatkérő között létrejött szerződés. 

 
20. Üzleti titok: A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, 

valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot 

(ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, 

amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített 

irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 

információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára 
aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, 

amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlattevő nem 
nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdés szerinti adatokat. 

 

21. Ajánlattétel költségei: Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával 
függ össze, az ajánlattevőket terheli. Az ajánlatkérő nem felel, és nem fizet olyan 

kiadásokért és veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az 
ajánlattevők részéről felmerülhetnek. 

 

22. Jelen közbeszerzési eljárás fajtája: Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 98. § (3) bekezdése alapján kezdeményezett uniós 

értékhatárt elérő értékű hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le. 
 

23. A közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos információk:  

 
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazott közbeszerzési dokumentumokat 

korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül, és díjmentesen elektronikusan hozzáférhetővé 
teszi, figyelemmel a Kbt. 39.§ (1) bekezdésére A közbeszerzési dokumentumok, így 

különösen a műszaki leírás az ajánlattételi felhívás megküldésének a napjától elérhető 

lesz a következő linken: https://bmsk-sps.bmsk.hu/sites/kozbesz-
2/Folyondar_fejlesztes_ut_es_tamfal/  

A szükséges felhasználói nevet és jelszót az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 
megküldésével együtt az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárásban keletkezett 
további közbeszerzési dokumentumok - a közvetlen megküldés mellett – a fenti linken is 

elérhetőek lesznek. 
 

A közbeszerzési dokumentumok elsősorban .pdf formátumban tölthetőek le, kivéve a 
nyilatkozat mintákat, melyeket .doc(x) formátumban is rendelkezésre bocsát Ajánlatkérő. 

A műszaki dokumentáció mellékletét képező tételes árazatlan költségvetés .xls(x) 

formátumban tölthető le. Az ajánlat részét képező tételes árazott költségvetés elkészítése 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF
https://bmsk-sps.bmsk.hu/sites/kozbesz-2/Folyondar_fejlesztes_ut_es_tamfal/
https://bmsk-sps.bmsk.hu/sites/kozbesz-2/Folyondar_fejlesztes_ut_es_tamfal/
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során ajánlatkérő az .xls(x) formátumban rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan 
költségvetést kéri használni és az előírtaknak megfelelően az ajánlatban benyújtani.  

 
Az ajánlattevőnek az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi 

és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.  

 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési dokumentum 

kiadásával Ajánlatkérőnek nem célja az eljárást megindító felhívásban, a Kbt.-ben, 
valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel 

a jelen közbeszerzési dokumentum kizárólag az eljárást megindító felhívással és a 

vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendő 
 

A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé. 
 

24. Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás 

 
Ajánlatkérő a Kbt. 56. § bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. 

Ajánlattevő írásban, az eljárást megindító felhívás 1. pontjában megadott telefax útján 
(+36-1-471-4290) vagy e-mail útján (.pdf formátumban a bauda.krisztina@bmsk.hu 

címre) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az eljárást bonyolító BMSK Zrt.-hez. 

Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit a 
bauda.krisztina@bmsk.hu e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető 

formátumban is szíveskedjen megküldeni. 
 

Az ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések 

határidőben megérkezzenek az ajánlatkérőhöz. Az ajánlattevőnek az írásbeli kérdésen fel 
kell tüntetni az eljárás tárgyát és azt a telefax számot, e-mail címet, amelyre a választ kéri.  

 
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan elérhetőséget adjon meg, amely a 

megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az ajánlattevő 

felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra 
jogosulthoz kerüljön. 

 
Amennyiben az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása 

a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő 

rendelkezésére, úgy a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglaltak szerint élhet az ajánlattételi 
határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

 
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 29.2. alpontjában meghatározott időpontban és 

helyszínen helyszíni bejárást tart, amelyről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet 

ajánlatkérő 5 napon belül megküldi, illetve hozzáférhetővé teszi valamennyi gazdasági 
szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte.  

 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében az Ajánlatkérő 

alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy 
telefon útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módon érkező megkeresésre az 

Ajánlatkérő a válaszadást megtagadja.  
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A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az Ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő 
tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részeivé válnak, ezeket az ajánlattétel 

során figyelembe kell venni. 
 

25. Az ajánlatok formai követelményei 

 
Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben 

megegyező 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható .pdf file formátumban, valamint az árazott tételes költségvetést az 

ajánlatkérő által hozzáférhetővé tett .xls(x) formátumban is a költségvetés ajánlatkérő 

általi ellenőrzése céljából) kell benyújtani. Amennyiben az egyes példányok között 
eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az 

elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat tartalma megegyezik a papír alapon 
benyújtott ajánlat tartalmával. 

 

Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő 
más szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 

adott szervezetnél erre jogosult(ak)nak (cégszerű aláírás) vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. (Nem 

minősül cégszerű aláírásnak a nyilatkozat aláírás bélyegzővel történő ellátása.) 

 
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 ajánlatot lehetőség szerint az alábbiak figyelembe vételével kéri ajánlatkérő 
benyújtani: 

 
a) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

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

nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni; 
b) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 

ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
c) Az ajánlatot össze kell fűzni. 

d) 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. 

 

26.  Az ajánlatok benyújtásának módja 

 

Az ajánlattevőnek az ajánlatát (papír alapú és elektronikusan példány) borítékban (csomagban) 
kell elhelyezni és lezárni. A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni az alábbiakat: 

 

Címzést a következő előírások figyelembevételével: 

 

Személyesen, gyorsposta vagy futár útján történő benyújtás esetén:  

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 1146 

Budapest, Hermina út 49. I. em. 114. sz. iroda, kapcsolattartó: Bauda Krisztina 
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Postai úton történő benyújtás esetén:  
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 1146 

Budapest, Istvánmezei út 1-3., Közbeszerzési Osztály 
 

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatnak a személyesen (futár vagy 

gyorsposta útján) és a postai úton történő megküldés esetén is be kell érkeznie a 1146 Budapest, 
Hermina út 49. I. em. 114. sz. iroda címre az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 óráig, 

ellenkező esetben az ajánlat nem érvényes. Ennek figyelembevételével döntsön ajánlattevő a 
postára adás időpontjáról! 

 

A közbeszerzési eljárás tárgyát: „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés 

IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” 

Az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét; 

 

Az ajánlattétel határidejét, valamint a következő megjegyzést: „Ajánlattételi határidő előtt 
nem bontható fel!”. 

 
Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az 

ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért. 

 
A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat 

elvesztéséért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli. 
 

27. Az ajánlattételi határidő 

 
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 óráig be kell érkeznie az előírt 

1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 114. sz. iroda címre, ellenkező esetben az ajánlat nem 
érvényes.  

 
A postai úton benyújtott ajánlat esetében az esetleges késedelemből, roncsolódásból eredő 

kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlatkérő által rögzített határidő lejárta után beérkező 

ajánlatot az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 
 

28. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés, ajánlati kötöttség 

 

Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 

lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 
igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. A Kbt. 71. § 

(6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében a 
hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő nem korlátozza. 

 

A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési 
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő 

iratokat - ideértve a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - 
módosítani és kiegészíteni is lehet. 
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Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására 
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az 

ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 
 

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: 

a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses 

kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó 
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 

javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés 

(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy 
törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét 

és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontként meghatározott a végleges 

ajánlattételi felhívásra benyújtott organizációs terv és műszaki ütemterv a Kbt. 71.§ (8) 

bekezdés b) pontja alapján hiánypótlás keretében nem pótolható, nem javítható és nem 

egészíthető ki. A végleges árazott költségvetés vonatkozásában a Kbt. 71.§ (8) bekezdése 

irányadó. 

 

Az ajánlati kötöttség ideje: a tárgyalások befejezésének időpontjától számított 60 nap. Az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldése 

napjától a nyertes ajánlattevő és – amennyiben ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a 
következő ajánlatot tevő szervezetet (személyt) is megjelölte az ajánlatok elbírálásáról szóló 

írásbeli összegezésben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége 

további 60 nappal meghosszabbodik. 
 

 

29. Kbt. 73.§ (4) bekezdése szerinti tájékoztatás 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, 

szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, 

szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.  

 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a 

szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés 
szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az 

ajánlattevőnek e követelményeknek való megfelelésről külön nyilatkozatot nem kell 

benyújtania. 
 

Ajánlattevő az alábbi szervektől kérhet tájékoztatás: 
 

 • Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkafelügyeleti Főosztály, Foglalkoztatás-
felügyeleti Főosztály: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.,  levélcím: 1369 Budapest, Pf.: 481.., 

tel: 06-1-896-3002, fax: 06-1-795-0884, zöld szám: 06-80-204-292, e-mail: munkafelugyeleti-

foo@ngm.gov.hu; a területi kirendeltségek elérhetősége a http://www.ommf.gov.hu/ internet-
címen található. 
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• Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály: 1054 Budapest, 
Kálmán Imre u. 2.,  levélcím: 1369 Budapest, Pf.: 481.., tel: 06-1-896-2902, fax: 06-1-795-

0880, zöld szám: 06-80-204-667, e-mail: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu, a területi 
kirendeltségek elérhetősége a http://www.ommf.gov.hu/ internet-címen található 

• ÁNTSZ: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839., 

tel.: 06-1- 476 1310, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, e-mail: 
kommunikacio@oth.antsz.hu, a megyei és városi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu 

internet-címen található 
• Magyar Bányászati és Földtani Hivatal: 1145 Budapest, Columbus u. 17. – 23. 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95., tel.: 06-1-301- 2900, fax: 06-1-301-2903, e-mail: 

hivatal@mbfh.hu a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu 
internet-címen található 

• Nemzeti Adó- és Vámhivatal: H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Telefon: +36-1-428-
51-00, +36-40-42-42-42, Fax: +36-1-428-5509, www.nav.gov.hu 

• Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség: H-1016 Budapest, 

Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-1-224-91-63, e-mail: 
orszagos@zoldhatosag.hu, internet cím: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu  

• Egyenlő Bánásmód Hatóság: H-1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B, levelezési cím: 
1539 Budapest, Pf.672, Telefon: +36-1-795-2975, Fax: +36-1-795-0760, zöld szám: 06-80-

203-939, e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu, internet cím: www.egyenlobanasmod.hu  

 

30. Az eljárás általános szabályai 

 
a) A végleges ajánlat benyújtásával Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul 

vette az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban tett előírásokat, 

különösen, de nem kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett 
előírásokat. 

 
b) A jelen közbeszerzési dokumentum mintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az 

érvényes ajánlattételt megkönnyítse az Ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők 

figyelmét, hogy Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták 
alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Ajánlatkérő javasolja az ajánlattevőnek, 

hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az 
ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, Ajánlatkérő kéri, 

hogy ajánlattevő fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai 

megfelelősége érdekében. A közbeszerzési dokumentumban szereplő iratminták kitöltése és 
benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó 

nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, 
az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy 

hiányának megállapítására.  

 
c) Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat 

és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges 
tartalommal Ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa, a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerinti 

kivételekkel. 
 

d) A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk 

következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet. 
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e) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (1) bekezdés c) pontjára, miszerint az 
ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült 
magatartása alapján a Kbt. 62.§ (1) bekezdés j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került. 

 

f) A végső ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát 
a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  
 

g) Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése). 

 
h) A Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel ahol az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 

során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum egyszerű másolatban is 

benyújtható. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 
Kbt. 66 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

 
i) A közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírással, szerződéstervezettel és 

költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket kérjük az ajánlat részeként benyújtani. A 

szerződéstervezetet kérjük változáskövetéssel Word formátumban is csatolni az ajánlat 
mellékleteként. 

 
31. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36.§ (1) bekezdésére, mely szerint: 

 

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása 
esetén ugyanazon rész tekintetében - 

• nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,  
• más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

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

bekezdés]. 
Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (2) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy 

amennyiben a lefolytatott eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió 

Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését 

észleli, vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.  
 

32. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§ (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint: építési 

beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés 
értékének 65%-át. 

 
A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 

alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

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

nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 
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benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 
Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az 

alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

Indokolás 
 

Nyertes ajánlattevő a teljesítés során köteles bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet 
által igazolt, érvényes, építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 és 14001 

minőségirányítási illetve környezetvédelmi vezetési rendszer, vagy ezzel egyenértékűen 

működő rendszereknek vagy ezzel egyenértékű intézkedésnek megfelelően eljárni, továbbá 
köteles ezek érvényességét a szerződés hatálya alatt fenntartani.  

 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) és (4) bekezdése irányadó. 

 

A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni, hogy megfelel 
a jelen pontban foglalt, teljesítésre vonatkozó feltételeknek, ellenkező esetben az Ajánlatkérő 

azt a szerződéstől való visszalépésének minősíti, és jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó ajánlattevővel szerződést kötni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen pontban 

foglalt feltételeknek a Vállalkozónak a szerződés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan 

meg kell felelnie, amelyet az Ajánlatkérő ellenőrizhet. Abban az esetben, amennyiben az 
Ajánlatkérő az ellenőrzése során észleli, hogy Vállalkozó nem felel meg a szerződés 

teljesítésére vonatkozó jelen pont szerinti feltételeknek, úgy az Ajánlatkérő - legfeljebb 15 
napos határidővel - felszólíthatja a Vállalkozót a feltételeknek megfelelő teljesítésre. 

Amennyiben a felhívott nem tesz eleget a felszólításnak, úgy az Ajánlatkérő azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést. 

 

A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Ajánlatkérő területi 
korlátozás nélküli és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez.  

 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy építmény alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 8. pontja szerinti fogalmat érti. 

 

33. Tárgyalás lefolytatásának menete: 

 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati 

kötöttséget nem eredményező első ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy 

az megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.  

Az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja,  

 ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy 

hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére; 

 ha a szakmai ajánlat nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott 

minimumkövetelményeknek.  

Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a 

tárgyalások befejezéséig kell pótolni. 
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Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (1) bekezdés alapján az ajánlattételre felhívott ajánlattevővel tárgyal a 

szerződés feltételeiről az alábbiak szerint: 

- szerződéses feltételek 

- az építési beruházás tárgya és ellenértéke. 

A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel kösse meg a 

szerződést. Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatát módosíthatja, a módosítás viszont nem járhat a 

Kbt. 101. § (2) bekezdés a)-c) pontjának megsértésével. A tárgyalás megkezdésekor, az 

ajánlatkérő az ajánlattevővel ismerteti az ajánlattal kapcsolatos megállapításait, illetőleg 

tájékoztatást ad a szerződéses feltételek és tartalom általa kívánt véglegesítéséről. 

Az ajánlatkérő, az ajánlattevővel megtartott tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amelyet az adott 

tárgyaláson részt vevők aláírnak. A jegyzőkönyvet ezt követően az ajánlatkérő az ajánlattevő 

rendelkezésére bocsátja. 

A tárgyalásról való távolmaradás jogi következménye: abban az esetben, ha a tárgyaláson 

az ajánlattevő az adott fordulóban nem jelenik meg, úgy ajánlatkérő újabb tárgyalási napot 

számára nem határoz meg, a következő tárgyalási fordulón részt vehet, illetve végső ajánlatot 

a végső ajánlattételi határidő lejártáig benyújthat. A tárgyalásról való távolmaradás tehát, az 

ajánlat érvénytelenségét még önmagában nem eredményezi 

Ajánlatkérő tervezetten kettő tárgyalási fordulót tart, külön a műszaki tartalomról és 

külön a szerződéses feltételekről. A műszaki tárgyalási forduló során Ajánlatkérő külön 

tárgyal a IV. és az V. ütem műszaki tartalmáról.  

Tárgyaláson kizárólag az ajánlattevő képviseletére jogosult személy tehet nyilatkozatot, amely 

jogosultságot a tárgyalás megkezdését megelőzően megfelelő okirattal igazolni kell, vagy 

hivatkozni kell arra, hogy a képviseleti jog igazolása az elsődleges ajánlatban, az eljárás során 

már megtörtént. 

Tárgyalási javaslatok. A tárgyalás hatékonyságát elősegítendő ajánlattevő ajánlatában 

tárgyalási javaslatokat helyezhet el, amely javaslatok a tárgyalás alapját képező bármely 

feltételt érinthetnek. Ajánlatkérőnek joga, hogy döntsön arról, hogy mely javaslatot fogadja el. 

Ajánlatkérő a tárgyalások eredményeként, amennyiben szükséges, végleges műszaki leírást 

bocsát az ajánlattevő rendelkezésére (még a végső ajánlat benyújtása előtt). 

Ajánlatkérő a tárgyalások lezárásaként végső ajánlattételi felhívást küld az ajánlattevőnek. 

A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok 

megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezésekori tartalmának, valamint 

a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a Kbt. 72. §-t. 

Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal 

kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem 

pótolhatóak. 

A megfelelőnek tekintett végleges ajánlatot az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban 

meghatározott értékelési szempont alapján értékeli.  
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Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének, lezárásának időpontjától van kötve. 

 

34. További információk: 

 
a) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során a 2014/24/EK irányelv alapján jár el;  

 
b) A végső ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint 

nyilatkozatát. Az ajánlat papír alapon benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat 

eredeti aláírt példányát kell tartalmazni. 
 

c) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint 
nyilatkozatát, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- 

vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
 

d) Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, 
melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. 

 
e) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

 a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 

 az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozókat; 

Az ajánlathoz csatolni kell tehát az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai 

szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat); 
 

f) Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
tekintetében az ajánlatban nyilatkozatot aláíró gazdasági szereplő tekintetében az 

ajánlathoz csatolni kell a cégaláírási nyilatkozatot (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 

ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-
mintát vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre 

jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra 
meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a 

cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre 

jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) 
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására 

vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag 

azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az 
ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre 

jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az 

ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá); 
 

folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén, az ajánlattevőnek 
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak 

érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy 

az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott és 
elektronikus példányát, továbbá .xml file-ként elektronikusan és nyomtatva a 

„Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya 
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(mellékletek nélkül)].Amennyiben változás bejegyzési eljárás nincs folyamatban 
abban az esetben nemleges tartamú nyilatkozat csatolása előírás.  Amennyiben 

ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési 
eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési 

nyilatkozat benyújtása szükséges. 

 
g) A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a 

dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a 
dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. Az 

alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű 

másolatban benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy 
eredeti példányának a Kbt. 66 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 

példányát kell tartalmaznia. 
 

h) Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon 

megadott faxszámra, e-mail címre küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő 

felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek 
a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a 

megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő 
kapcsolattartóhoz. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon megadott 

elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles a közbeszerzési 

eljárást bonyolító BMSK Zrt.-t e-mailben vagy faxon tájékoztatni. 
 

i) A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő 
teljesítésében való közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja 

ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) és (5) bekezdéseinek rendelkezéseire. 

 
j) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az 

ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint. 
 

k) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a 

nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha 

őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
 

l) A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők 

részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második 
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második 

legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal 
meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli 

összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor. 

 

m) A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő 
köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 

ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 
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n) Ajánlattevőnek az ajánlatában és a végleges ajánlattételi felhívásra tett ajánlatában 
műszaki-szakmai ajánlatot kell csatolnia, melynek része az értékelési szempontként 

meghatározott organizációs terv és a műszaki ütemterv, mely részek a Kbt. 71. § 
(8) bekezdés b) pontja alapján hiánypótlás keretében nem pótolhatók, nem 

javíthatók és nem egészíthetők ki a végleges ajánlat tekintetében. A végleges 

árazott költségvetés vonatkozásában a Kbt. 71.§ (8) bekezdése irányadó. 
 

o) Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. Ajánlatkérő 
az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést 

kíván kötni. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében átalánydíjas szerződés 

esetén a végleges ajánlattételi felhívásra benyújtott árazott költségvetés valamely 
tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek 

változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az 
ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.  

 

p) A tartalékkeret felhasználásának módja a 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § 
(3) bekezdése alapján a kivitelezés nettó vállalkozói díjának 5 %-ának megfelelő 

mértékű tartalékkeret az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és 
biztonságos használathoz szükséges pótmunka igények ellenértékének 

elszámolására használható fel. További információt a szerződés tervezete tartalmaz.  

 
q) Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra történő átváltásánál az 

ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti 
beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző 

munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem 

munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes hivatalos, Magyar 
Nemzeti Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alapul venni. 

Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott 
devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, a forgalom 

tekintetében a beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt 

megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez 
nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes középárfolyamon 

számított EUR ellenértéket kell ajánlattevőnek alapul venni, majd a fentiek alapján 
magyar forintra váltani. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott 

összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses 

dokumentum mögé kell csatolni. 
 

r) A felhívásban és jelen közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdések 
vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a 

321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) 

Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során 
megkötött szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy 
az ajánlatkérő a jelen eljárásban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit is alkalmazza 
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II. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

 

Ajánlatkérő akkor értékeli a benyújtott ajánlatot, ha a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel megállapította, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelel, nem állnak 

fenn az ajánlattal szemben a Kbt.-ben meghatározott érvénytelenségi okok, a 69. § (3) 
bekezdésre figyelemmel az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 

ajánlattevő kiválasztásának nincs további akadálya. 
 

Az ajánlatkérő a megfelelőnek talált ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a 

legjobb ár-érték arány szempont alapján értékeli. 
 

 Értékelési részszempontok Súlyszám 

1. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár a tervezési és kivitelezési munkára 

tartalékkeret nélkül (HUF) 
50 

3. Műszaki - szakmai ajánlat minősége 50 

3.1. Organizációs terv minősége  25 

3.2. Műszaki ütemterv megfelelősége 25 

 

Ajánlat csak egész számra kerekített összegre (1. részszempont) adható! 

Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 1-100 

pont. 

Az 1. bírálati részszempont szerinti értékelés: 

Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó 

vállalkozási díj) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a 

pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. 
szám, 2016. december 21.) alapján. 

 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 

 

Xlegkedvezőbb 

Xvizsgált 
*100 

 
Xlegkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat  

Xvizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása  

 

A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 
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A 2. számú bírálati részszempont szerinti értékelés: 

A 2. bírálati részszempont esetében az abszolút értékelési pontozásos módszer alkalmazására 

kerül sor az egyenes arányosítással kombinálva, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 

útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) szerint. 

Az alszempontonként legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem meghatározása három szakértő 
bevonásával történik. Az ajánlatok értékelése során csak jelen beruházás szempontjából 

releváns, azzal közvetlenül összefüggő, illetve megfelelő és elfogadható indokolással ellátott 
vállalások kerülnek figyelembe vételre.  

A szakértők a dokumentációban meghatározott szakmai szempontok alapján először az 

ajánlatok teljeskörűségét vizsgálják meg és dokumentálják. A teljeskörűség vizsgálata 
alszempontonként történik, amelynek során a szakértők egyenként azt vizsgálják, hogy az 

ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban előírt tartalmi elemekre az ajánlattevők 
nyújtottak-e be szakmai ajánlati tartalmat. Abban az esetben, ha valamely ajánlat nem tartalmaz 

leírást, bemutatást az adott tartalmi elemre, akkor ajánlata érvénytelennek minősül és az 

értékelés további szakaszában nem vehet részt. Érvénytelen továbbá az ajánlat, ha nem felel 
meg a jogszabályokban, szabványokban, az ajánlati felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak, illetve olyan műszaki megajánlásokat tartalmaz, amelyek térben és időben nem 
teszik lehetővé a munkák előírt feltételek szerinti elvégzését. Az ajánlatkérő azon vizsgálati 

elemekre adja meg a pontszámot, amelyek vonatkozásában műszaki szempontból alátámasztott, 

hogy azok a műszaki színvonal tekintetében relevánsak, továbbá a teljesítés tekintetében érdemi 
minőségi többletet jelentenek, illetve a jogszabályi és műszaki előírásokon felüli, egyébként 

nem kötelező megajánlásokat tartalmaznak.  

Abban az esetben, ha az ajánlat valamennyi értékelésre kerülő valamennyi vizsgálati elemre 

tartalmaz valamilyen vállalást, akkor az ajánlat értékelésre kerül. Ha az értékelés keretében a 

szakértők azt állapítják meg, hogy valamely megajánlás „nem teljeskörű” vagy „nem 
maradéktalan”, emiatt pontszámlevonást fognak eszközölni. A viszonyítás alapja, amelyhez 

képest a megállapítást teszik, a dokumentáció műszaki leírása, az árazatlan költségvetési kiírás, 
illetve a szerződéstervezet, továbbá a feladat elvégzésére vonatkozó jogszabályi előírások, 

illetve a szakmagyakorlás szabályai. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő által kért információk 
mellett az ajánlatok értékelése során előírt és figyelembe vételre kerülő tényezőkre is térjenek 

ki a szakmai ajánlatban, ellenkező esetben ajánlatkérő azt nem tudja értékelni. 

A szakértők ezt követően egyenként azt vizsgálják meg, hogy az ajánlatban található vállalások 

alapján az adott alszempontra az ajánlattevő megkaphatja-e az ott megjelölt maximális pontot 

vagy pedig vannak olyan körülmények, amelyek miatt pontszámlevonásra kerül sor (ezek ún. 
belső pontszámok). Ajánlatkérő minden egyes alszempont esetében meghatározta, hogy mely 

körülmények fennállása vagy hiánya esetén értékeli kedvezőtlenül az ajánlatot és eszközöl 
pontszámlevonást. 

A szakértők a fentiekben részletezett értékelési módszer alkalmazásával meghatározzák 

alszempontonként és ajánlatonként kiosztott belső pontszámokat, indokolással ellátva a 
pontszámkiosztást. A szakértők által kiosztott belső pontszámok ajánlatonként és 

alszempontonként összesítésre kerülnek és az így meghatározott pontszámok kerülnek 
figyelembe vételre az értékelés során. A legmagasabb belső pontszámot elért ajánlattevő kapja 
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meg a maximálisan kiadható 100 pontot, a többi ajánlattevő pedig a legkedvezőbb ajánlathoz 
viszonyítva egyenesen arányosan kevesebb pontot kap az alábbi képlet alkalmazásával:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xlegkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat 
Xvizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása 

 

A 2. részszempont alszempontjai tekintetében a fenti módszer alapján kiszámított pontszámok 

a hozzájuk tartozó súlyszámmal kerülnek megszorzásra és ajánlattevőnként összesítésre. Az 
ajánlatkérő a pontszámkiosztás és a pontszámítás során kettő tizedesjegyig kerekít.  

 

Az összes pontszám meghatározása: 

Az egyes szempontokra adott pontszámok ezt követően az adott szemponthoz tartozó 
súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi szempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az 

ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Ajánlatkérő kettő tizedesjegy 

pontossággal adja meg a kiosztható pontszámokat. 

 

AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA, KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK  

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumban felolvasólapot biztosít az ajánlattevő részére. A 
felolvasólapot az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők képviselője – által 

cégszerűen aláírva kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén 

valamennyi ajánlattevő - nevét, székhelyét a cégbíróságnál bejegyzett formában kéri 
ajánlatkérő megadni, mely alapján ajánlatkérő ellenőrizni képes a közhiteles 

nyilvántartásokban. 

Ajánlattevőnek a megajánlott egyösszegű nettó vállalkozói díjat (HUF) a felolvasólapon kell 

szerepeltetni. A kivitelezés egyösszegű nettó vállalkozói díja egy egyösszegű átalánydíj, árazott 

költségvetéssel alátámasztva. Ajánlattevő 5 % tartalékkeret alkalmazását köti ki, mely 
tartalékkeret összege nem számítandó bele az egyösszegű nettó vállalkozói díjba. 

Ajánlattevő ajánlatát magyar forintban köteles megadni. Az ajánlati árat (vállalkozói díjat) a 
közbeszerzés tárgya szerinti összes tevékenységre vonatkozóan szükséges megadni úgy, hogy 

az tartalmaz minden a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget. 

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli, egyösszegű nettó ajánlati árat veszi figyelembe az elbírálás 
során. 

A közbeszerzési dokumentumban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására kell 
ajánlatot adni, illetve vállalkozni (az OTÉK, a hatályos szabványok, a hatósági előírások és a 

hatályos jogszabályok, valamint az ajánlatkérőre vonatkozó egyéb szabályok betartásával), 

beleértve az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését is.  

Xvizsgált  

Xlegkedvezőbb 
*100 
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Ajánlattevőnek az ajánlatában ismertetnie kell az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki 
dokumentációban rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) esetlegesen eltérő, de 

azzal egyenértékű felhasználásra kerülő anyagok minőségét, illetve a beépítésre kerülő 
termékek típusát és részletes műszaki jellemzőit.  

Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek igazolni kell dokumentum(ok) benyújtásával.  

Árazott tételes költségvetés a dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetés alapján.  

A tételes árazott költségvetés elkészítése során Ajánlatkérő a .xls(x) formátumban 

rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést kéri használni.  

Ajánlatkérő az alábbiakra kiemelten felhívja ajánlattevők figyelmét:  

Ajánlattevő feladata a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás valamint a 

közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás alapján feltárásra kerülő és ajánlatkérő által 
jóváhagyott kiegészítő tételekből ajánlatkérő által összállított és kibocsátott kiegészítő 

költségvetés beárazása, továbbá az ajánlatban szereplő organizációs megoldások 
költségvonzatának meghatározása, és mindezek összesítése alapján tételes beárazott 

költségvetéssel alátámasztott árajánlat elkészítése. 

Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetésben, illetve műszaki leírásban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 

illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának 
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és ajánlatkérő természetesen azzal 

műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad (az alábbiakban 

ismertetett egyenértékűségi igazolások figyelembe vételével). 

Az egyes tételeknél költségelni kell minden olyan körülményt, mellékmunkát, illetve anyagot, 

mely nélkül a munka nem valósítható meg. 

A kiadott árazatlan költségvetésben a szürke cellák írásvédettek, nem kitöltendők, azonban az 

adott tétel soron, amennyiben nem szürke cellaként jelölt anyag és/vagy díj szerepel, azt be kell 

árazni. 

A műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. tartalmazó megajánlás esetén 

ajánlattevő az érintett költségvetési tétel kiírás szerinti tétel szövege mögött köteles feltüntetni 
a megajánlott egyenértékű dolog, termék, tevékenység konkrét megnevezését. (Lásd tételes 

árazatlan költségvetés „egyenértékű tételek” munkalap). Az egyenértékűséggel kapcsolatban 

ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles, így 
az egyenértékűség igazolása során adott esetben a hatóságok engedélye is szükséges. 

Technikai alkalmazása: az anyag és díj egységárakat az eredeti költségvetési helyen kell 
szerepeltetni (az eredeti tétel szöveghez kapcsolódó egységáraknál), és csak a tétel szövegében 

bekövetkezett változást kell értelemszerűen feltüntetni az „egyenértékű tételek” megnevezésű 

munkalapon, az eredeti költségvetési hely megadásával.  

Példa az „egyenértékű tételek” munkalap kitöltésére: 

 

Ssz. Költségvetés 

helye 

Fejezeti 

sorszám 

Eredeti tétel szövege Egyenértékű dolog, termék, 

tevékenység konkrét 

megnevezése/tétel szövege 
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 I. ütem 2.1.4 

Falazás 

1. Teherhordó és kitöltő 

falazat készítése, égetett 

agyag-kerámia 

termékekből, nútféderes 

elemekből, 300 mm 

falvastagságban, 

300x250x240 vagy 

300×250×238 mm-es 

méretű kézi 

falazóblokkból, falazó, 

cementes mészhabarcsba 

falazva, POROTHERM 

30 N+F nútféderes kézi 

falazóblokk, 

300x250x238 mm, M 1 

(Hf10-mc) falazó, 

cementes mészhabarcs 

homlokzati kitöltő fal 

Teherhordó és kitöltő falazat 

készítése, égetett agyag-

kerámia termékekből, 

nútféderes elemekből, 300 

mm falvastagságban, 

300x250x240 vagy 

300×250×238 mm-es méretű 

kézi falazóblokkból, falazó, 

cementes mészhabarcsba 

falazva, …………………… 

nútféderes kézi falazóblokk, 

300x250x238 mm, M 1 

(Hf10-mc) falazó, cementes 

mészhabarcs homlokzati 

kitöltő fal 

 

Ajánlattevő köteles az ajánlatában az egyenértékűséget objektív tartalmú dokumentumokkal 

igazolni.  

Műszaki egyenértékűség: a megajánlott anyagnak, szerkezetnek stb. ki kell elégítenie a 
dokumentációban megfogalmazott műszaki és minőségi követelményeket, a 

szabványelőírásokat, legalább ugyanakkora mértékben biztosítania kell a gazdaságos 
üzemeltetést, meg kell felelnie a tervezett helyre történő és a tervezett beépítési körülmények 

közötti beépíthetőségnek. 

Az egyenértékűségnek ki kell elégítenie az alábbiakat: 

-  Műszaki paraméterek szempontjából: 

Az adott terméknek a megadott műszaki jellemzők vonatkozásában azonos vagy jobb a 
hatásfoka, azonos vagy alacsonyabb a villamos energia felhasználása, azonos vagy nagyobb a 

kopásállósága, azonos vagy jobb a tervezett funkció szerinti teljesítménye, a tervezett beépítési 
helyre beépíthető, rendelkezik a szükséges minőségi dokumentációkkal, azonos vagy jobb a 

környezeti hatása (környezetszennyezés, környezetkímélés, zaj. stb.), látszó szerkezet esetén 

méretei és színei azonosak, azonos vagy jobb a kopásállósága, stb.  

- Üzemeltetési költségek szempontjából: 

Azonos vagy kedvezőbb az azonos időszakra eső karbantartási költség,  azonos vagy hosszabb 
a várható élettertama, a szervíz ellátottsága azonosan vagy jobban megoldott, az alkatrész 

utánpótlása azonosan vagy jobban megoldott, az alkatrész utánpótlása nem költségesebb.  

Az ajánlattételi határidő lejárta után illetve a vállalkozási szerződés megkötését követően a 
vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan 
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hiányosságából adódik, melyet a vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett 
észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően a közbeszerzési eljárás szabályainak 

megfelelően nem jelzett. 

 

SZAKMAI AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

A szakmai ajánlat bemutatja az ajánlattevő szolgáltatásainak előre tervezettségét, szervezetének 

erre az építkezésre való megfelelőségét, továbbá a minőség és környezetvédelem biztosítására 
tervezett tevékenységét, amivel a kiviteli tervben előírt magas műszaki tartalom határidőre és a 

megfelelő biztonsággal kivitelezhető, valamint a szerződés teljesítése során felmerülő 
változások és kockázatok hatékonyan kezelhetőek. 

 

Ajánlatkérő 2 alszemponton belül vizsgálati elemeket határozott meg, amely vizsgálati elemek 

összetett feltételrendszert tartalmaznak. Abban az esetben, ha a vizsgálati elemen belül az adott 

ajánlat akárcsak egy feltételnek nem felel meg, akkor az adott vizsgálati elemre pontlevonást 

(mínusz 1 pont) fog kapni. 

A grafikai megjelenítést tartalmazó rajzok mérete az olvashatóság miatt legfeljebb A2 lehet 

(kivéve a Gantt diagramot), a szöveges leírást tartalmazó részek A4 oldal méretben kell, hogy 

elkészüljenek. Ajánlatkérő nem fogadja el és a pontozásnál nem veszi figyelembe a különféle, 

általános jellegű útmutatók, kézikönyvek, használati útmutatók, és egyéb leírások csatolását, 

továbbá nem csatolhatók olyan általános jellegű technológiai leírások sem, amelyek nem 

kapcsolódnak speciálisan jelen közbeszerzés tárgyához. Ilyen jellegű tartalmat csak olyan 

értelemben vizsgálunk, ha az az építkezésre közvetlenül vonatkozó leírás mellékleteként, a jobb 

megértés érdekében, részletes magyarázatként vagy adatforrásként kerül csatolásra. 

 

(a) Organizációs terv minősége 

Az organizációs terv keretében az ajánlattevőnek el kell készítenie kivitelezési ütemenként 

mind az út mind a támfal szerkezetre : 

- a felvonulási terület és kivitelezési munkaterület, közművek, közlekedési, mélyépítési és 

magasépítési létesítmények mérethelyes grafikai megjelenítését (kótázott rajz benyújtása 

szükséges); 

- munkaterületen belüli és ahhoz kapcsolódóan a szállítási, közlekedési körülmények és 

kapcsolatok megtervezését, különös tekintettel a nagytömegű munkagépek, 

berendezések) az építési területre való beszállításának és a munkaterületen belüli 

mozgásának útvonalára és módjára,  

- zaj- és rezgésvédelem, levegő-, víz- és talajvédelem, hulladékgazdálkodás bemutatását 

(gyűjtés, tárolás, elszállítás stb.), az intézkedések részletes leírását, a fenntarthatóság 

elveinek megfelelően; 

- A sporttelepen belüli területen (annak telekhatárán a szomszédos magán ingatlanon  és a 

közterületen (úttest)) építési terület tervezett idejét/idejeit és területét (amennyiben 

ajánlattevő változó méretű foglalással számol a kivitelezési munkák során, akkor 

valamennyi foglalásra nézve szükséges megadni az időpontokat és a terület nagyságát 

(kótázott rajz benyújtása szükséges valamennyi foglalásra nézve).  
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- az organizációs terv tartalmazza a szükséges forgalomtechnikai korlátozásokat a 

közterületen 

 

Az organizációs terv keretében be kell mutatni az ajánlattevő által felállítani kívánt 

munkaszervezetet az alábbi szempontoknak megfelelően: 

o építésirányítással megbízott dolgozók száma  

o építésvezetők és művezetők szakágak szerinti felsorolása  

o egyes munkatársak felelősségi köre területi és/vagy feladat alapon 

o alá-fölérendeltség és irányítási rend bemutatása organigramban ábrázolva, 

figyelembe véve és megjelölve a beruházás lehetséges, építtető oldalán 

megjelenő szereplőit. 

 

Vizsgálati elem Megállapítás 

Az ajánlatkérő maximális 50 ponttal értékeli 
az ajánlatot, ha: 

1) az ajánlattevő által kialakított organizációs 
elrendezés (felvonulási terület, kivitelezési 

munkaterület, ideiglenes létesítmények 

elhelyezése, szállítási és közlekedési 
útvonalak kijelölése) az adottságok 

figyelembe vételével a térben és időben 
optimális, biztosítja a vállalt kivitelezési 

feladatok szakszerű elvégezhetőségét, időbeli 

és térbeli megvalósíthatóságát, a szükséges és 
elvárható mennyiségben. Optimális a 

megoldás akkor, ha az biztosítja a munka 
határidőre a tervezett minőségben való 

elvégezhetőségét, illetve a projekt 

teljesíthetőségét időben korlátozó vagy azt 
akadályozó feltételt nem tartalmaz (21 pont); 

 
 

 

 
 

 
 

 

2) a javaslat a hulladékok szelektív gyűjtését, 
megfelelő lerakóhelyre történő elszállítását és 

olyan módon és időtartamban való tárolását is 
tartalmazza, amely a környezetet nem terheli 

meg. Nem terheli meg a környezetet a 

hulladék gyűjtése akkor, ha annak helyszíni 
tárolása során környezetre nem gyakorol 

Az ajánlatkérő az alábbi hibákat elemenként 
mínusz (-) 7 ponttal értékeli, ha 

- valamely, ajánlatkérő által előírt 
létesítmény ábrázolása hiányos  

- olyan technológiai megoldást javasol 
a munkavégzés szempontjából az 
ideiglenes létesítmények elhelyezése, 

szállítási és közlekedési útvonalak 

kijelölése vagy anyagtárolási és 
raktározási területek elrendezése 

szempontjából, amely esetében 
felmerül a projekt időbeli 

csúszásának vagy szakszerűtlen 

elvégzésének veszélye,  

- a szerkezeti elemek területre történő 
beszállítására, illetve az összeszerelés 

esetére nem kellő nagyságrendű 

területtel számol vagy akkora méretű 
területet tervez a szereléshez, 

amelyen gazdaságosan és 
racionálisan nem megvalósítható a 

művelet 

 
 

 
Az ajánlatkérő az alábbi hibákat 

elemenként mínusz (-) 4 ponttal értékeli, 

ha  

- az ajánlatban szereplő 

hulladékgyűjtési és –kezelési javaslat 
alapján fennáll a veszélye a 

hulladéknak a környezetre gyakorolt 
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hatást, pl. nem érintkezik a talajvízzel, nem 
kerül a levegőbe, nem szennyezi a talajt. 

Megfelelő az időtartam a hulladékok 
elszállítására az, ha a gyűjtőedényeket a 

megtöltésükkor azonnal (1 munkanapon belül) 

elszállítják. Ajánlattevő javaslatot tesz 
továbbá az építési területen keletkező 

hulladékok egyes hulladékkategóriák szerinti 
kezelésére, valamint a bontásból származó 

másodnyersanyagok optimális felhasználására 

(8 pont); 
 

 
3) az építési területek esetleges elfoglalása a 

munkavégzésre szükséges minimális területre 

és legrövidebb időtartamra korlátozódik és 
olyan időszakban valósul meg, amelyben 

figyelembe veszik a sportlétesítmény 
látogatóinak és az érintett ingatlanok 

használóinak igényeit. A legkisebb területre 

való korlátozódás azt jelenti, hogy csak a 
munkavégzéshez, a gépek mozgásához és 

maximum 3 nap alatt beépülő építőanyagok 
helyszíni tárolásához szükséges 

területelfoglalás történik, Ajánlattevő 

törekszik arra, hogy a lezárások a lehető 
legrövidebb ideig, csak a munkavégzés 

időtartamára korlátozódjanak, a lezárás során 
pedig a munkavégzés folyamatos legyen. 

Figyelembe veszi a sportlétesítmény 

látogatóinak és az érintett ingatlanok 
használóinak igényeit akkor, ha a 

forgalomkorlátozásnak a hatása nem 
befolyásolja túlzott mértékben károsan a 

gyalogosforgalmat és gépjármű forgalmat, 

adott esetben alternatív útvonal biztosításával 
szolgálja ki az igényeket, a sporttelep 

működését nem korlátozza (21 pont). 
 

 

negatív hatása és nem megfelelő 
hulladékkategóriák szerint kezeli, 

illetve az ajánlatban szereplő 
hulladékgyűjtési és –kezelési javaslat 

alapján az ajánlattevő a 

gyűjtőedényeket  hosszabb ideig az 
építési területen tárolja  

- a bontásból származó 
másodnyersanyagokat nem 

optimálisan használja fel 

 

Az ajánlatkérő az alábbi hibákat elemenként 
mínusz (-) 7 ponttal értékeli, ha 

 

- a munkafolyamat és technológiai idők 
mértékéhez képest indokolatlan 
időtartamban és területen foglalja az 

építési területet,  

- hátrányosan befolyásolja, nem veszi 
figyelembe a gyalogos és 
gépjárműforgalom igényeit, 

indokolatlanul korlátozza a sporttelep 

és környező ingatlanok működését  

- nem él az alternatív útvonal 

biztosításának lehetőségével,  
 

 

(b)  Műszaki ütemterv megfelelősége 

A műszaki ütemterv keretében elő kell állítani - MS PROJECT (vagy arra formátumra 

konvertált, MS Project-el megnyitható más) hálótervező szoftverrel - az építési munkálatok 

legalább heti bontású, naptárosított ütemtervét az alábbiak tartalommal: 

A műszaki ütemterv keretében be kell mutatni a kivitelezés feladatainak hierarchikus és logikus 

munkalebontási struktúráját, azokkal a főbb kivitelezési tevékenységek ismertetésével, 
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amelyekkel a dokumentációban, a csatolt szerződés és annak mellékleteiben, illetve tervekben 

meghatározott feladat teljesíthető. Főbb kivitelezési tevékenységeknek minősülnek a szerződés 

mellékletében meghatározott mérföldkövekhez tartozó tevékenységek, illetve a kivitelezés 

során döntési pontokat tartalmazó tevékenységek. Az ütemterv heti felbontású legyen.  

 

Az ütemterv előállításának főbb szempontjai: 

- A kivitelezés IV. és V.ütemének teljes befejezése véghatárideje (sikeres átadás-átvétel idejét 

is ide számítva) azonos  a III. ütem teljes befejezésével. 

- A terv összeállítása során a műszaki dokumentációban foglalt előírások kötelezően 

betartandóak. 

- Az ütemtervben szerepeltetni kell minden olyan a megvalósításhoz műszakilag-

technológiailag szükséges tevékenységet, amely megfelel az épület építésének, valamint a 

munkafolyamatok technológiai egymásra épülésének, a megvalósítási sorrendjének, illetve a 

kiadott dokumentációnak (szerződés tervezet, árazatlan költségvetés, műszaki leírás, tervek). 

Szükséges továbbá feltüntetni a mérföldköveket, amelyek a szerződés 13. pontjában 

(Műszaki ütemezés) kerültek meghatározásra, 

- Az ütemtervnek meg kell felelnie az építőiparban elfogadott tervezési és technológiai 

csoportosításoknak, (pl. előkészítő munkák, bontási munkák, alapozás, mélyépítés, 

szerkezetépítés, építőmesteri munkák, befejező szakipari munkák, épületgépészeti munkák, 

erősáramú munkák, stb.);  

- Az ütemtervnek GANTT diagram formában, egyes tevékenységek közötti kapcsolatok 

bemutatásán túl szemléltetnie kell  

 az építést megelőző adminisztratív bejelentési, forgalomtechnikai és 

szervezési feladatokat, illetve az építést követő adminisztratív zárási, 

dokumentálási kötelezettségeket  

 az ideiglenes közművek kialakítását  

 a munkaterület átadásának és berendezésének ütemezését,  

 a teljes építési folyamatra vonatkozó részhatáridők és részidőtartamok, a 

véghatáridő és teljes kivitelezési idő, valamint az egyes tevékenységek 

ütemezésében rendelkezésre álló időtartalékot,  

 az időigény összeállításában a tervezett építési folyamat kritikus úton lévő 

folyamatait 

 a GANTT diagramban szereplő egyes tevékenységek megfeleltethetőek 

legyenek a feladatlistában felsorolt tevékenységeknek.  

 

Vizsgálati elem Megállapítás 

Az ajánlatkérő maximális 50 ponttal értékeli 
az ajánlatot, ha: 

1) az ajánlattevő feldolgozza a felmerülő 
munkafolyamatokat, azok kapcsolatait 

megfelelően ábrázolja és helyesen határozza 

meg a szerződés mellékletében definiált 
mérföldköveket és a kritikus utat. 

Az ajánlatkérő az alábbi hibákat elemenként 
mínusz (-) 12 ponttal értékeli, ha 

- az ajánlattevő ajánlatában a fontos és 
a kiemelt munkafolyamatokat nem 

teljeskörűen ábrázolja, nem 
maradéktalanul a szakma 
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Megfelelően kerül ábrázolásra és helyesen 
van meghatározva, ha az adott 

munkafolyamat kapcsolat figyelembe veszi a 
technológiai sajátosságokat, időszükségletet, 

technológiai szüneteket, logikai 

kapcsolatokat (36 pont). 
 

 
2) az ajánlattevő az ajánlat egészével 

összhangban, a munkálatok ütemezése során 

kihasználva a párhuzamosan végezhető 
technológiai folyamatok lehetőségeit 

egyenletes és folyamatos munkaellátottságra 
törekszik (14 pont). 

szabályainak megfelelő sorendben 
ábrázolja a tevékenységeket 

- a munkafolyamatok kapcsolatait 
helytelenül határozza meg,  

- helytelenül határozza meg a kritikus 
utat. 

 

 

Az ajánlatkérő az alábbi hibákat elemenként 
mínusz (-) 14 ponttal értékeli, ha 

- az ajánlattevő az ütemezés 
elkészítésénél nem használja ki a 

párhuzamosan végezhető 
technológiai folyamatok lehetőségeit. 
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III. AZ AJÁNLAT ÖSSZETÉTELE, AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ 
IRATOK JEGYZÉKE 

 
Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlatukban szereplő iratokat, lehetőség szerint az 

alábbi sorrendben fűzzék össze. Az ajánlatot ajánlatkérő kéri ellátni tartalomjegyzékkel, 

továbbá oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő 
dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatóak meg.  

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat 

1. Felolvasólap 

A felolvasólapon fel kell tüntetni a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti információkat, figyelemmel 
a Kbt. 66.§ (5) bekezdésére.  

2. Képviseleti jog igazolása 

A képviseleti jog igazolására az ajánlathoz csatolandó az ajánlatban nyilatkozatot aláíró 
szervezet (személy) tekintetében a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 

ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a 
letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló 

dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég 

képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedése szerinti 
országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő 

kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat 
aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 

meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya. Amennyiben a gazdasági szereplő 

nem cégjogi formában működik, abban az esetben az aláírási címpéldány helyett az azzal 
egyenértékű dokumentum fogadható el. (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási 

címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló 

nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást 

ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá). 

3. Ajánlati nyilatkozat 
A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján kell elkészíteni. A végső ajánlat papír alapon benyújtott 

eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.  

4. Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint (Kkv. nyilatkozat)  

Ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 

5. Közös ajánlattevők együttműködési megállapodása 
Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az együttműködési megállapodást a jelen 

dokumentációban foglalt tartalommal. 
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6. Egységes európai közbeszerzési dokumentum 
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a kizáró okok fenn nem állásának igazolása és az 

alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a Kbt.67. § (1) bekezdés szerinti 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. Ha az 

előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva 

felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről 
a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot.  

7. Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró okról  
Ajánlattevőnek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában 321/2015 (X.30.) 

rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja (Magyarországon letelepedett ajánlattevő) és a 10.§ g) pont gb) 

alpontja (nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő) alapján kell nyilatkozatot benyújtania. 
 

8. Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerinti kizáró okról 
Ajánlattevőnek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja vonatkozásában 321/2015 (X.30.) 

rendelet 8.§ i) pont ic) alpontja (Magyarországon letelepedett ajánlattevő) és a 10.§ g) pont gc) 

alpontja (nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő) alapján kell nyilatkozatot benyújtania. 

9. Nyilatkozat kizáró okokról alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 67.§ (4) 

bekezdése szerint 
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) 

bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. 

10. Nyilatkozat alvállalkozók igénybe vételéről 
Ajánlattevőnek a nyilatkozatot a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerinti tartalommal kell elkészítenie. 

(nemleges tartalmú nyilatkozat is csatolandó)  

11. Nyilatkozat a kapacitást biztosító szervezet(ek)ről 

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint.  

 

12. A Kbt. 67. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt, figyelemmel a Kbt. 65.§ (9) bekezdésében foglaltakra. 

13. Nyilatkozat üzleti titokról 

A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz a Kbt. 44. § (1) bekezdése 
alapján indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 

információ, vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára 

aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az 
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

14. Nyilatkozat ajánlati példányok vonatkozásában 
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a benyújtott ajánlat elektronikus 

példánya (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) mindenben megegyezik a papír 

alapú példánnyal. 

15. Nyilatkozat biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról 
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Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívásban előírt 
biztosítékokat a Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján rendelkezésre fogja bocsájtani. A biztosítékok 

vonatkozásában egyéb iratot, vagy nyilatkozatot nem kell csatolni.  

16. Nyilatkozat felelősségbiztosításról 

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a jelen dokumentációban illetve 

szerződéstervezetben rögzített tartalommal a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást 
fog kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását az előírt tartalomra kiterjeszti. 

17. Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról 
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő) tekintetében egy nyilatkozatot a 

változásbejegyzési eljárás vonatkozásában, abban az esetben, is, amennyiben nincs ilyen eljárás 

folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás  

[=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 
1-1 nyomtatott és elektronikus példányát, továbbá .xml file-ként elektronikusan és nyomtatva 

a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek 

nélkül)], vagy a letelepedés országában elfogadott más, a változásbejegyzési kérelemről és 
annak érkeztetéséről szóló dokumentum másolatát. Amennyiben ajánlattevő tekintetében 

nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre 
vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges. 

Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja 

használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat 
egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 

18. Műszaki -szakmai ajánlat 

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell műszaki-szakmai ajánlatot, melynek része az 

organizációs terv és a műszaki ütemezés.  

19. Árazott költségvetés, amennyiben releváns egyenértékűség igazolását alátámasztó 

dokumentumok 

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az árazott költségvetését, amelynek minden sorát 

ki kell tölteni. A sorokon ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő kifejezett hozzájárulásával 
módosíthat! 

20. Észrevételek a műszaki leírással, a szerződéstervezettel és a költségvetéssel 

kapcsolatosan 

 

21. Ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb irat 
Ajánlattevő az ajánlatához csatolhat (nem kötelező), egyéb az ajánlattevő által fontosnak tartott 

egyéb, a közbeszerzési dokumentumban meg nem nevezett iratot. 

22. Nyilatkozat ISO 9001 és az ISO14001 rendszer fenntartásáról és alkalmazásáról 

Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles ISO 9001 és 14001 minőségirányítási 

illetve környezetvédelmi vezetési rendszert, vagy ezzel egyenértékű rendszerét a szerződés 
hatálya alatt folyamatosan fenntartani, erről az ajánlatban nyilatkozni kell.  

 

A Kbt. 100.§ (5) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatban 
benyújtandó igazlások 
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1. A Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok fenn nem állásának igazolása  

 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 8. §-a szerint a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és 

írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a 

kizáró okok hiányát: 

 

a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet kizárólag természetes 
személy gazdasági szereplő köteles igazolni -, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében 

említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozatot; 
 

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az 

ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- 

és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást;  
 

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében a céginformációs és az elektronikus 
cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) 

ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; a 

Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, 
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem 

minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a 
cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesített nyilatkozatot; 

 
d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a céginformációs 

szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő 
ellenőrzi; ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző 

vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot; 

 
e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján 

elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan 
kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; 

 

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön 
igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban 

benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 
 

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a 

kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 
 

h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra 

vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

 

i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan 
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ia) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás 
vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan 

kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban 
Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó; 

 

ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata 
arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, 

vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre 
jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII törvény (a 

továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 

szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3 
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;  

 

ic) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő 
nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő 

azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak 

vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró 
feltétel nem áll fenn;  

 
j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő 

ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. 

törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint 
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból; 

 
k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a 

kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

 
l) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal (a 

továbbiakban: GVH) döntései, illetve az ezt felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében a 
jogsértés megtörténtét az ajánlatkérő a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó 

adatbázisokból ellenőrzi; az ajánlatkérő ezen felül nem kérhet külön igazolást, a GVH 

honlapján található adatbázisokban nem szereplő esetleges jogsértés hiányának 
igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai 

közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 
 

m) a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja tekintetében az ajánlatkérő köteles elfogadni 

igazolásként az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozatot; 

 
n) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön 

igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban 
benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 
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o) a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön 
igazolást, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett 

adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi 
  

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 4.§ és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja 

el.  

 
 Az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában 

további igazolási kötelem nincs, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) 

bekezdése alapján elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtását, 
illetve az alkalmasság igazolása érdekében igénybe nem vett alvállalkozók vonatkozásában 

ajánlatkérő továbbra is elfogadja Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 

2. Számviteli jogszabályok szerinti beszámoló egyszerű másolata (kiegészítő 

mellékletek nélkül) 

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján 
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat 

honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges az ajánlatban. Ez utóbbi ese tben 
az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat 

honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás 

magyarországi internetes elérhetőségét. 

3. Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében 

szereplésről szóló igazolás. A nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az 
ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. Amennyiben ajánlattevő az elektronikusan 

elérhető névjegyzékben nem szerepel, a kamarai tagságot igazoló dokumentum benyújtása 

szükséges. 

Az ajánlatban fel kell tüntetni azon regisztrációs számot, illetve szükség szerint további 

adatokat, amelyek alapján az adott kamarai tagság fennállása ellenőrizhető. 
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Ajánlattételkor benyújtandó dokumentumok tartalomjegyzéke 

Melléklet  Iratanyag megnevezése 

— Fedlap 

— Tartalomjegyzék 

1. melléklet Felolvasólap 

— Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta 

egyszerű másolatban 

— Meghatalmazás (adott esetben) 

2. melléklet Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat (eredeti 

példányban) (csak a végső ajánlatban) 

3. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint (Kkv. nyilatkozat) 

— Közös ajánlattevők együttműködési megállapodása  

4. melléklet EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

5. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró 

okról 

6. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró 

okról 

7. melléklet Nyilatkozat kizáró okokról alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 67.§ (4) 

bekezdése szerint 

8.  melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja 

vonatkozásában (alvállalkozók igénybevételéről) 

9. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint (kapacitást biztosító 
szervezet) 

— A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
(adott esetben) 

10. melléklet Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) 

11. melléklet Nyilatkozat arról, hogy az ajánlat elektronikus példánya megegyezik a 

papír alapú eredeti példánnyal 
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Melléklet  Iratanyag megnevezése 

12. melléklet Nyilatkozat a biztosíték(ok)ról 

13. melléklet Nyilatkozat felelősségbiztosításról 

14. melléklet  Nyilatkozat folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról  

— Műszaki - szakmai ajánlat (Organizációs terv, Műszaki ütemterv) 

— Árazott költségvetés 

— Egyenértékűség igazolása (adott esetben) 

— Észrevételek a műszaki leírással, a szerződéstervezettel és a 
költségvetéssel kapcsolatosan 

15. melléklet Nyilatkozat a kizáró okokkal kapcsolatban a Magyarországon letelepedett 

ajánlattevő részéről 

16. melléklet Nyilatkozat a kizáró okokkal kapcsolatban a nem Magyarországon 

letelepedett ajánlattevő részéről 

17. melléklet Beszámoló vagy nyilatkozat beszámolóról 

— Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 

névjegyzékében szereplésről szóló igazolás. Amennyiben ajánlattevő az 
ingyenesen, elektronikusan elérhető névjegyzékben szerepel, igazolás 

benyújtása nem szükséges. 

18. melléklet Nyilatkozat ISO 9001 és az ISO14001 rendszer fenntartásáról és 

alkalmazásáról 
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IV. IRATMINTÁK 
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Az ajánlatba csatolandó dokumentumok mintái  

1. számú melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

 
Az ajánlattevő neve: 

(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattevő címe, székhelye: 

(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

A céget képviselő személy neve:  

A céget nyilvántartó cégbíróság:  

A cég cégjegyzékszáma:  

Az ajánlattevő telefon- és  

fax száma: 

 

Az ajánlattevő e-mail címe:  

 
----------- E szakaszból közös ajánlat esetén több példány használható ----------- 

 

Kapcsolattartó neve:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

Email címe:  

 

AJÁNLAT 

Egyösszegű nettó ajánlati ár a kivitelezési munkára 

tartalékkeret nélkül (HUF) 

………………… nettó HUF 

Műszaki - szakmai ajánlat 
……. oldalon csatolva 

A fenti ajánlatot a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár 

Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés 

keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk részeként tettük.  

 
.........................., 2017. ........................ hó ........ nap 

 ………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve  
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

A Felolvasólapot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy 

által aláírtan kell benyújtani, melynek egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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2. számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 

 
Tisztelt Ajánlatkérő! 

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

neve, székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre 

jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője* kijelentem, hogy Vasas Sport Club, mint 
ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének 

megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárás, 
ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának, valamint egyéb közbeszerzési 

dokumentumainak - műszaki dokumentációval, az eljárás során kibocsátott kiegészítő 

tájékoztatással együtt – a feltételeit megismertük. Ezúton nyilatkozunk, hogy a megismert 
feltételeket elfogadjuk, és a közbeszerzés tárgyára ajánlatot teszünk a Felolvasólapon szereplő 

ellenszolgáltatás ellenében. 
 

Nyertességünk esetén a szerződést az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumok, különösen a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak, 

valamint az ajánlatunk szerinti feltételekkel megkötjük és teljesítjük. 

Kijelentjük, hogy ajánlatunkat a tárgyalások befejezésétől számított 60 napig terjedő 

időszakra érvényben tartjuk, az addig ránk nézve kötelező érvényű, ezen időszak lejárta 
előtt bármikor elfogadható. 

Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokat és 
az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetve, sem 

közvetlenül nem használjuk fel az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.  

 
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap 

 
………………………………. 

Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve  
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 
 

 
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető. 

Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek külön-külön kell megtenniük. 

  



39 

 

3. számú melléklet 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

(a Kbt. 66. § (4) bekezdésére figyelemmel) 

 

 

Alulírott ….............................., mint a(z) (ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma és a 
céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott 

képviselője* 

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

 

hogy a(z) ……………………………………………………….. ajánlattevő a kis- és 
középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. (Kkvt.) törvény 2-3. §-ai értelmében: 

- mikrovállalkozásnak minősül 
- kisvállalkozásnak minősül 

- középvállalkozásnak minősül 

- nem tartozik a Kkvt. hatálya alá. * 

 

Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár 

Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés 

keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk részeként tettük. 

 
.........................., 2017. ........................ hó ........ nap 

………………………………. 

Ajánlattevő neve 
Ajánlattevő székhelye 

A céget képviselő személy neve  
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 

cégszerű aláírás 

Megjegyzés: 
Ajánlatkérő azt kívánja a nyilatkozatból megállapítani, hogy ajánlattevő mikro- kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
Tájékoztatásul a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása a hivatkozott 2004. XXXIV. Törvény (Kkvtv.) 2. § és 3. 

§ szerint: 

 
2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására és az 

azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki. 

3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek  
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió 

eurónak megfelelő forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

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

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 

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

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni 
részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 

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

részesedése esetében. 

(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény 
másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni./  

 
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető. 

Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az 

ajánlathoz. 
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4. számú melléklet 

 

EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM  

 

EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

„Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása 

vállalkozási szerződés keretében”  

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

I.rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre 

vonatkozó információk 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan 

beolvasásra kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást1 használták az egységes 

európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez.  

Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény2 hivatkozási adatai: A 

Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal, a hirdetmény száma a Hivatalos 

Lap S sorozatban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az 

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, 

amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.  

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 

kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás 

egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [------]  

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett 

elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek 

kell kitöltenie.  

                                                           

1 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató 
ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.  
2 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződésről szóló 

hirdetmény. Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, 
Szerződésről szóló hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény.  
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A beszerző azonosítása3  Válasz: AK18741 

Név:  Vasas Sport Club 

Melyik beszerzést érinti?  Válasz: Építési Beruházás 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 
ismertetése4: 

„Vasas SC „Folyondár Sportközpont” 
komplex fejlesztés IV. és V. ütemének 

megvalósítása vállalkozási szerződés 
keretében” 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által az aktához rendelt 

hivatkozási szám (adott esetben)5: 

------ 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 

információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.  

 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk  

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

Azonosítás:  Válasz:  

Név:   

Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), 

adott esetben: 

Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító 

szám), kérjük egyéb nemzeti azonosító szám 

feltüntetését, adott esetben, ha szükséges.  

 

 

Postai cím:   

Kapcsolattartó személy vagy személyek6:  

Telefon: 

 

                                                           

3 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő 
beszerző nevét.  
4 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.  
5 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.  
6 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.  
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E-mail cím:  

Internetcím (adott esetben):  

Általános információ:  Válasz:  

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 

középvállalkozás7?  

[] Igen [] Nem  

Csak ha a közbeszerzés fenntartott8: A 
gazdasági szereplő védett műhely, szociális 

vállalkozás9 vagy védett munkahely-
teremtési programok keretében fogja 

teljesíteni a szerződést? 

 

Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy 

hátrányos helyzetű munkavállalók 
százalékos aránya?  

 

Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az 
érintett munkavállalók a fogyatékossággal 

élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók 
mely kategóriájába vagy kategóriáiba 

tartoznak.  

[] Igen [] Nem  

Adott esetben, a gazdasági szereplő 
szerepel-e az elismert (minősített) gazdasági 

szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 
rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással 

(pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer 

keretében)?  

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható  

 

A Közbeszerzési Hatóság által vezetett minősített 

ajánlattevői jegyzékben való szereplés tényét lehet itt 

megjelölni. 

 

Ha igen:  

Kérjük, válaszolja meg e szakasz további 

részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben 
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben 

 

 

 

                                                           

7 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az 

információ csak statisztikai célból szükséges.  
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem 

haladja meg a 2 millió eurót.  
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem 

haladja meg a 10 millió eurót;  

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek 
éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.  
8 Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját.  
9 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.  
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töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen 
töltse ki és írja alá a VI. részt.  

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék 
vagy az igazolás nevét és a vonatkozó 

nyilvántartási vagy igazolási számot:  

 

b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy 

tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, 
tüntesse fel:  

 

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, 
amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, 

és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért 
minősítést10:  

 

d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes 
előírt kiválasztási szempontra kiterjed?  

 

a) [……]  

 

 

 

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……][……]  

 

c) [……]  

 

 

d) [] Igen [] Nem  

 

 

Ha nem:  

Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG 

akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. 
rész A., B., C. vagy D. szakaszában az 

esettől függően,  

ha a vonatkozó hirdetmény vagy 

közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:  

 

e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni 

a társadalombiztosítási járulékok és adók 
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 

információt, amely lehetővé teszi az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül 

beszerezze azt bármely tagország 
díjmentesen hozzáférhető nemzeti 

adatbázisából?  

 

 

 

 

 

 

 

 

e) [] Igen [] Nem  

 

 

 

 

 

                                                           

10 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.  
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Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……][……]  

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalt kell itt megnevezni, 

illetve azt, hogy a gazdasági szereplő együttes 

adóigazolást képes-e csatolni, vagy esetleg szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban. Utóbbi 

esetben az adatbázis elérhetőségét kell megadni: 

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ 

koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes 

Részvétel formája:  Válasz:  

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz 

részt a közbeszerzési eljárásban?11  

[] Igen [] Nem  

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési 

dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.  

Ha igen:  

a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 

csoportban betöltött szerepét (vezető, 
specifikus feladatokért felelős, ...):  

b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági 
szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt 

részt vevő csoport tagjai:  

c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:  

 

a): [……]  

Itt azt kell feltüntetni, hogy az ESPD-ben szereplő 

gazdasági szereplő a közös Ajánlattevők vezetőjeként, 

vagy nem vezető közös Ajánlattevőként vesz részt. 

 

b): [……]  

Itt kell felsorolni a közös ajánlattételben résztvevő 

összes tagot. Ezen adatokat minden, az adott 

eljáráshoz és ugyanahhoz a közbeszerzési részhez 

beadott ESPD-ben egységes kell szerepeltetni. 

 

 

c): [……]  

Részek  Válasz:  

Adott esetben annak a résznek (azoknak a 

részeknek) a feltüntetése, amelyekre a 
gazdasági szereplő pályázni kíván:  

 

 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

                                                           

11 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.  
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Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési 

eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:  

 

Képviselet, ha van:  Válasz:  

Teljes név;  

a születési idő és hely, ha szükséges:  

 

Beosztás/milyen minőségben jár el:   

Postai cím:   

Telefon:   

E-mail cím:   

Amennyiben szükséges, részletezze a 

képviseletre vonatkozó információkat (a 
képviselet formája, köre, célja stb.) 

 

 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ 
INFORMÁCIÓK  

Igénybevétel:  Válasz:  

Az alábbi IV. részben feltüntetett 

kiválasztási kritériumoknak és (adott 

esetben) az alábbi V. részben feltüntetett 
kritériumoknak és szabályoknak való 

megfelelés során a gazdasági szereplő 
igénybe veszi-e más szervezetek 

kapacitásait?  

 

[]Igen []Nem  

 

 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. 

részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által 

aláírva. Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket 
vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő 

vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra 
irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki 

szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe 

vehet. Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások 
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tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. 
részben meghatározott információkat is12.  

 

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem 

veszi igénybe  

 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)  

 

Alvállalkozás:  Válasz:  

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a 
szerződés bármely részét alvállalkozásba 

adni harmadik félnek?  

 

[]Igen []Nem  

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, 

sorolja fel a javasolt alvállalkozókat: 

 […]  

Kérjük megadni az alvállalkozó(k) nevét és székhelyét! 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ESPD azon 

alvállalkozók feltüntetését kéri, akik nem vesznek részt 

Ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. 

Ugyanakkor a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti 

nyilatkozatban valamennyi – már ismert – 

alvállalkozó feltüntetése szükséges, az alkalmasság 

igazolásában való részvételtől függetlenül. 

 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az 
információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és 

B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra 
(alvállalkozói kategóriára) nézve.  

 

III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK  

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza 
meg:  

1. Bűnszervezetben való részvétel13;  

2. Korrupció14;  

3. Csalás15;  
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4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16;  

 

12 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 
3. pont.  
13 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi 

kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.  
14 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő 

korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a 
Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 

2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében 

meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv 
(közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott 

korrupciót is.  
15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke 

értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)  

 

 5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17;  

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái18  

 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében 

foglalt okokat végrehajtó nemzeti 
rendelkezések szerinti büntetőeljárásban 

hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:  

Válasz:  

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt 

vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető 

vagy felügyelő testületének tagját, illetve az 
e testületek képviseletére, az azokban való 

döntéshozatalra vagy azok kontrolljára 
vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent 

felsorolt okok valamelyikéért olyan 

ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel 
ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül 

meghatározott kizárás időtartama továbbra 
is alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: (internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……]19  

 

Amennyiben igen, kérjük,20 adja meg a 

következő információkat:  

a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. 

pontok közül melyik érintett, valamint az 
ítélet okát (okait),  

b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];  

a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]  

b) [……]  

c) A kizárási időszak hossza [……] és az 

érintett pont(ok) [ ]  
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c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 
megállapítja:  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, a kibocsátó 
hatóság vagy testület, a dokumentáció 

pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……]21  

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 

olyan intézkedéseket, amelyek a releváns 
kizárási okok ellenére igazolják 

megbízhatóságát22 (Öntisztázás)?  

[] Igen [] Nem  

 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket23:  

[……]  

 

 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE 

VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 
fizetése:  

Válasz:  

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 
kötelezettségét az adók és 

társadalombiztosítási járulékok megfizetése 

tekintetében, mind a székhelye szerinti 
országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti 

országtól?  

[] Igen [] Nem  

 

 

16 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi 

kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a 
kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre 

való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.  
17 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.  
18 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok 

védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-

i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. 
cikkében meghatározottak szerint.  
19 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
20 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
21 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
22 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel 
összhangban.  
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23 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a 
magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a 
következő információkat:  

a) Érintett ország vagy tagállam  

b) Mi az érintett összeg?  

c) A kötelezettségszegés megállapításának 

módja:  

1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:  

– Ez a határozat jogerős és végrehajtható?  

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a 
határozat dátumát.  

– Ítélet esetén, amennyiben erről 
közvetlenül rendelkezik, a kizárási 

időtartam hossza:  

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:  

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 

kötelezettségeit oly módon, hogy az 
esedékes adókat, társadalombiztosítási 

járulékokat és az esetleges kamatokat és 

bírságokat megfizette, vagy ezek 
megfizetésére kötelezettséget vállalt?  

Adók  Társadalombiztosítási 
hozzájárulás  

a) [……]  

b) [……]  

 

c1) [] Igen [] Nem  

– [] Igen [] Nem  

– [……] – [……]  

c2) [ …]  

d) [] Igen [] Nem  

Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……]  

 

a) [……]  

b) [……]  

 

c1) [] Igen [] Nem  

– [] Igen [] Nem  

– [……] – [……]  

c2) [ …]  

d) [] Igen [] Nem  

Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……]  

 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási 
járulékok befizetésére vonatkozó 

dokumentáció elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő 
információkat:  

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): 24  

[……][……][……]  

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalt kell itt megnevezni, 

illetve azt, hogy a gazdasági szereplő együttes 

adóigazolást képes-e csatolni, vagy esetleg szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban. Utóbbi 

esetben az adatbázis elérhetőségét kell megadni: 

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ 

koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes 

 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 
KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK25 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő 

kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, 
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hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát 
takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, 
összeférhetetlenség vagy szakmai 

kötelességszegés  

Válasz:  

A gazdasági szereplő tudomása szerint 
megszegte-e kötelezettségeit a 

környezetvédelmi, a szociális és a munkajog 
terén26?  

 

[] Igen [] Nem  

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 

intézkedéseket, amelyek e kizárási okok 
ellenére igazolják megbízhatóságát 

(Öntisztázás)?  

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 

az intézkedéseket: [……]  

 

 

 24 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
 25 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 

 26 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében 

hivatkozottak szerint  

 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 

bármelyikében van-e:  

a) Csődeljárás, vagy  

b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy 

felszámolási eljárás alatt áll, vagy  

c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy  

d) A nemzeti törvények és rendeletek 
szerinti hasonló eljárás következtében 

bármely hasonló helyzetben van27, vagy  

e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, 
vagy  

f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? Ha 
igen: 

 – Kérjük, részletezze:  

– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 
miatt mégis képes lesz az alkalmazandó 

nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……]  

– [……]  
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intézkedéseket figyelembe véve a szerződés 
teljesítésére28.  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……]  

Kibocsátó hatóság: Igazságügyi Minisztérium 

Internetcím: http://www.e-cegjegyzek.hu/ 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos 

szakmai kötelességszegést29? Ha igen, 
kérjük, részletezze:  

  

[] Igen [] Nem  

[……]  

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket:  

[……]  

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 

torzítását célzó megállapodást más 

gazdasági szereplőkkel?  

Ha igen, kérjük, részletezze:  

 

[] Igen [] Nem  

[…]  

Kibocsátó hatóság: Gazdasági Versenyhivatal 

Internetcím: 

http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak 

/kozbeszerzesi_kartellek 

http://www.gvh.hu/dontesek/versenyhivatali_dontese

k, 

http://www.gvh.hu/dontesek/birosagi_dontesek_vj_sz

am_alapjan 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 
öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 

az intézkedéseket: [……]  

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 

bármilyen összeférhetetlenségről30 a 
közbeszerzési eljárásban való részvételéből 

fakadóan?  

Ha igen, kérjük, részletezze:  

[] Igen [] Nem  

[…]  

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy 

valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás 
tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a 

[] Igen [] Nem  

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak
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közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt 
vett-e más módon a közbeszerzési eljárás 

előkészítésében? Ha igen, kérjük, 
részletezze:  

[…]  

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely 

korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy 
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi 

szerződés vagy korábbi koncessziós 
szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy 

az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó 

kártérítési követelést vagy egyéb hasonló 
szankciókat?  

Ha igen, kérjük, részletezze:  

[] Igen [] Nem  

[…]  

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 

az intézkedéseket:  

[……]  

 

27 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.  
28 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt 

esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az 

eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a 
szerződés teljesítésére.  
29 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatározásait.  
30 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban 

jelzettek szerint.  
 

 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 

következőket? a) A kizárási okok fenn nem 

állásának, illetve a kiválasztási kritériumok 
teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges 

információk szolgáltatása során nem tett 
hamis nyilatkozatot,  

b) Nem tartott vissza ilyen információt,  

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő 
iratokat, és  

d) Nem kísérelte meg jogtalanul 

befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali 

folyamatát, vagy olyan bizalmas 
információkat megszerezni, amelyek 

jogtalan előnyöket biztosítanának számára a 

közbeszerzési eljárásban, vagy 

[] Igen [] Nem  
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gondatlanságból olyan félrevezető 
információkat szolgáltatni, amelyek 

érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a 
kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó 

döntéseket.  

 

 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ 
AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI 

OKOK 

 

Tisztán nemzeti kizárási okok  Válasz:  

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 

vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok meghatároznak?  

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 
dokumentáció elektronikus formában 

rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a 

következő információkat:  

Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) pont ag) pont: 

 
az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti 

versenyt korlátozó megállapodás 

közbeszerzési és koncessziós eljárásban 
 

Kbt. 62.§ (1) bekezdés e), f), g), k), l) és p) 
q) pontok: 

 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével 
kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 

elmúlt három éven belül jogerős bírósági 
ítéletben megállapítást nyert; 

 

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben 
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 

szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján vagy az adott 

közbeszerzési eljárásban releváns 

módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság 
jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 

alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét 

[] Igen [] Nem  

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……]31  

Kibocsátó hatóság: Igazságügyi Minisztérium 

Internetcím: http://www.e-cegjegyzek.hu/  

Kibocsátó hatóság: Közbeszerzési Hatóság 

Internetcím: http://kozbeszerzes.hu 

http://kozbeszerzes.hu/cikkek/eltiltott-

ajanlattevok 

http://kozbeszerzes.hu/cikkek/kizart-ajanlattevok-

hamis-adatszolgaltatas 

http://kozbeszerzes.hu/cikkek/szerzodesszegesek 

http://kozbeszerzes.hu/cikkek/kbt-62-1-bekezdes-

q-pont 

Kibocsátó hatóság: Nemzetgazdasági 

Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály: 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://kozbeszerzes.hu/


54 

 

más bíróság hasonló okból és módon 
jogerősen korlátozta; 

 
g) közbeszerzési eljárásokban való 

részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja 

alapján jogerősen eltiltásra került, a 
Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a 

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának 
felülvizsgálata esetén - a bíróság által 

jogerősen megállapított időtartam végéig;  

 
k) tekintetében a következő feltételek 

valamelyike megvalósul: 

ka) nem az Európai Unió, az Európai 

Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet 

közbeszerzési megállapodásban részes 
államban vagy az EUMSZ 198. cikkében 

említett tengerentúli országok és területek 

bármelyikében vagy nem olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 

Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről 
szóló egyezménye van, vagy amellyel az 

Európai Uniónak kétoldalú megállapodása 

van a közbeszerzés terén, 
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett 

társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi 

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

tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 

résszel vagy szavazati joggal rendelkezik 
olyan jogi személy vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet, amelynek 
tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel 

fennáll; 

 
l) harmadik országbeli állampolgár 

Magyarországon engedélyhez kötött 
foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság 

által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. 

évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél 
nem régebben jogerőre emelkedett 

közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata 

Internetcím: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu  

Kibocsátó hatóság: Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal 

Internetcím: www.kozrend.hu 

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/
http://www.kozrend.hu/
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esetén bírósági - határozatban megállapított és 
a központi költségvetésbe történő befizetésre 

kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság 
által a harmadik országbeli állampolgárok 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 

 
p) a közbeszerzési vagy koncessziós 

beszerzési eljárás eredményeként kötött 

szerződésben részére biztosított előleget nem 
a szerződésnek megfelelően használta fel, és 

ezt három évnél nem régebben meghozott, 
jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak 

felülvizsgálata esetén bírósági határozat 

megállapította 
 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési 
eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 

eredményeként kötött szerződés teljesítésére e 

törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a 

Döntőbizottság határozatának bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem 

régebben meghozott, jogerős határozata 

megállapította 
 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 
fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázó intézkedéseket? 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem  

 

 

[……]  
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IV. rész: Kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő 
kijelenti a következőket: 

α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE  

 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a 

IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene 

töltenie:  

 

 

 31 Kérjük, szükség szerint ismételje.  

 

Minden előírt kiválasztási szempont 
teljesítése  

 

Válasz:  

 

Megfelel az előírt kiválasztási 

szempontoknak:  

[] Igen [] Nem  

 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

 

 A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben 

az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta 

a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési 
dokumentumokban.  

 

Alkalmasság szakmai tevékenység 

végzésére  

Válasz:  

1) Be van jegyezve a letelepedés helye 
szerinti tagállamának vonatkozó szakmai 

vagy cégnyilvántartásába32:  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

[…]  

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……]  
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2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 

szerződéseknél: A gazdasági szereplőnek 
meghatározott engedéllyel kell-e 

rendelkeznie vagy meghatározott szervezet 

tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a 
gazdasági szereplő letelepedési helye 

szerinti országban az adott szolgáltatást 
nyújthassa?  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat:  

 

[] Igen [] Nem  

Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben 
áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő 

rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem  

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……]  

 

 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben 

az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta 
a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési 

dokumentumokban.  

 

Gazdasági és pénzügyi helyzet  Válasz:  

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy 

a közbeszerzési dokumentumokban előírt 

számú pénzügyi évben a következő:  

Vagy  

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy 

a közbeszerzési dokumentumokban előírt 

számú évben a következő33 ():  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat:  

[……] év: [……] 
árbevétel:[……][…]pénznem  

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem  

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……]  

 

2a) A gazdasági szereplő éves 

(„specifikus”) árbevétele a szerződés által 
érintett üzleti területre vonatkozóan, a 

[……] év: [……] 

árbevétel:[……][…]pénznem  
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vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott módon az előírt pénzügyi 
évek tekintetében a következő: Vagy  

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  

 

 

 32 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági 

szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek 
is meg kell felelniük. 
 33 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé 
teszik.  

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves 

árbevétele a területen és a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt számú évben a 
következő34: Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 

következő információkat:  

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem  

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……]  

3) Amennyiben az (általános vagy 
specifikus) árbevételre vonatkozó 

információ nem áll rendelkezésre a kért 
időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja 

meg a gazdasági szereplő létrejöttének 

dátumát vagy azt az időpontot, amikor 
megkezdte üzleti tevékenységét:  

[……]  

 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott pénzügyi mutatók 

tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, 
hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) 

a következő(k): Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 

következő információkat:  

(az előírt mutató azonosítása – x és y36 
aránya - és az érték): [……], [……]37  

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……]  

 

5) Szakmai felelősségbiztosításának 

biztosítási összege a következő: Ha a 
vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat:  

 

[……],[……][…]pénznem  

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): 

 [……][……][……]  

 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy 
pénzügyi követelmények tekintetében, 

[……]  
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amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy 
a közbeszerzési dokumentumokban 

meghatároztak, a gazdasági szereplő 
kijelenti a következőket:  

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban 
esetlegesen meghatározott vonatkozó 

dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a 

következő információkat:  

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): 

 [……][……][……]  

 

 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG  

 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben 

az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta 
a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési 

dokumentumokban.  

 

Technikai és szakmai alkalmasság  Válasz:  

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 
közbeszerzési szerződések esetében: A 

referencia-időszak folyamán38 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusú munkákból 

a következőket végezte:  

Ha a legfontosabb munkák megfelelő 
elvégzésére és eredményére vonatkozó 

dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a 

következő információkat:  

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok határozzák meg): […]  

Munkák: […...]  

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……]  

 

 

34 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé 
teszik.  
35 Pl. az eszközök és a források aránya.  
36 Pl. az eszközök és a források aránya. 
37 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
38 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél 
régebbi tapasztalatot.  
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1b) Csak árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 

közbeszerzési szerződések esetében: A 
referencia-időszak folyamán39 a gazdasági 

szereplő a meghatározott típusokon belül a 

következő főbb szállításokat végezte, vagy 
a következő főbb szolgáltatásokat 

nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, 
tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a 

közületi vagy magánmegrendelőket40:  

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok határozzák meg): […]  

 

Leírás  összegek dátumok  megrendelők 

    
 

2) A gazdasági szereplő a következő 
szakembereket vagy műszaki 

szervezeteket41 veheti igénybe, különös 
tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős 

szakemberekre vagy szervezetekre:  

Építési beruházásra vonatkozó 
közbeszerzési szerződések esetében a 

gazdasági szereplő a következő 
szakembereket vagy műszaki szervezeteket 

veheti igénybe a munka elvégzéséhez:  

[……]  

 

 

 

[……]  

 

3) A gazdasági szereplő a minőség 
biztosítása érdekében a következő műszaki 

hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi 
és kutatási létesítményei a következők:  

[……]  

 

4) A gazdasági szereplő a következő 

ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési 
rendszereket tudja alkalmazni a szerződés 

teljesítése során:  

[……]  

 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 

teljesítendő szolgáltatások, vagy – 

rendkívüli esetben – különleges célra 
szolgáló termékek vagy szolgáltatások 

esetében:  

A gazdasági szereplő lehetővé teszi 

termelési vagy műszaki kapacitásaira, és 

amennyiben szükséges, a rendelkezésére 
álló tanulmányi és kutatási eszközökre és 

minőségellenőrzési intézkedéseire 
vonatkozó vizsgálatok42 elvégzését.  

[] Igen [] Nem  

 

6) A következő iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkeznek:  

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 

és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy 

a) [……]  
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a közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
követelményektől függően)  

b) Annak vezetői személyzete:  

 

 

b) [……]  

 

7) A gazdasági szereplő a következő 

környezetvédelmi intézkedéseket tudja 
alkalmazni a szerződés teljesítése során:  

[……]  

 

8) A gazdasági szereplő éves átlagos 
statisztikai állományi-létszáma és vezetői 

létszáma az utolsó három évre vonatkozóan 

a következő volt:  

 

Év, éves átlagos statisztikai állományi-
létszám: [……],[……],  

[……],[……],  

[……],[……],  

Év, vezetői létszám:  

[……],[……],  

[……],[……],  

[……],[……]  

 

39 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három 

évnél régebbi tapasztalatot.  
40 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, 

mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.  
41 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem 
közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a 

gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-
külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.  
42 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a 

szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.  
 

9) A következő eszközök, berendezések 
vagy műszaki felszerelések fognak a 

gazdasági szereplő rendelkezésére állni a 

szerződés teljesítéséhez:  

  

[……]  

 

10) A gazdasági szereplő a szerződés 
következő részére (azaz százalékára) nézve 

kíván esetleg harmadik féllel szerződést 
kötni43:  

[……]  

 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében:  

[] Igen [] Nem  
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A gazdasági szereplő szállítani fogja a 
leszállítandó termékekre vonatkozó 

mintákat, leírásokat vagy fényképeket, 
amelyeket nem kell hitelességi 

tanúsítványnak kísérnie;  

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani 

az előírt hitelességi igazolásokat.  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

 

[] Igen [] Nem  

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……]  

 

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében:  

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 

szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 

hatáskörrel rendelkezőként elismert 

hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy 
hivatalok által kiállított bizonyítványokat, 

amelyek műszaki leírásokra vagy 
szabványokra való egyértelmű hivatkozással 

igazolják a termékek megfelelőségét?  

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 
ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb 

bizonyítási eszközök bocsáthatók 
rendelkezésre: Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 

következő információkat:  

[] Igen [] Nem […]  

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……]  

 

 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI 
SZABVÁNYOK  

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a 

minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a 

hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.   

 

Minőségbiztosítási rendszerek és 

környezetvédelmi vezetési szabványok  

Válasz:  

 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő 

olyan, független testület által kiállított 

[] Igen [] Nem  
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igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági 
szereplő egyes meghatározott 

minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, 
ideértve a fogyatékossággal élők számára 

biztosított hozzáférésére vonatkozó 

szabványokat is? Amennyiben nem, úgy 
kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, 

hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök 
bocsáthatók rendelkezésre a 

minőségbiztosítási rendszert illetően: Ha a 

vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

 

 

 

 

[…]  

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……]  

 

 

 

43 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a 
szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe 

veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra 

nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. 
szakaszát.  

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő 
olyan, független testület által kiállított 

igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági 

szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési 
rendszereknek vagy szabványoknak 

megfelel?  

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 

ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 

bizonyítási eszközök bocsáthatók 
rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési 

rendszereket vagy szabványokat illetően:  

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

[] Igen [] Nem  

 

 

[……] [……]  

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……]  

 

 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a 
párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére 
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alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az 
információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok 

típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. Csak meghívásos 

eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:  

 

 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:  

A számok csökkentése   Válasz:  

A gazdasági szereplő a következő módon 

felel meg a részvételre jelentkezők 
számának csökkentésére alkalmazandó 

objektív és megkülönböztetésmentes 
szempontoknak vagy szabályoknak:  

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy 

egyéb igazolások szükségesek, kérjük, 
tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a 

gazdasági szereplő rendelkezik-e a 
megkívánt dokumentumokkal:  

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 

valamelyike elektronikus formában 
rendelkezésre áll44, kérjük, hogy 

mindegyikre nézve adja meg a következő 
információkat:  

[….]  

[] Igen [] Nem45  

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): 

 [……][……][……]46  

 

 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–

V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.  

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre 
képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:  

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy 
bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül 

hozzájusson a kiegészítő iratokhoz47, vagy  

 

44 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.  
45 Kérjük, szükség szerint ismételje.  
46 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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 47 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a 
kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt 

lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben 
szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.  

b) Legkésőbb 2018. október 18-án48 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.  

 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Vasas Sport Club hozzáférjen a jelen egységes európai 
közbeszerzési dokumentum II., III., és IV. része alatt a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a 

„Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása 

vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás céljára megadott információkat 
igazoló dokumentumokhoz.  

 

.........................., 2017. ........................ hó ........ nap 

  
………………………………. 

Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve  

A céget nyilvántartó cégbíróság 
A cég cégjegyzékszáma 

cégszerű aláírás 

 

 

. 48 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti 

végrehajtásától függően.  
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5. számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

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

 

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

székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult 

vezetője/meghatalmazott képviselője  a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC 

„Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási 

szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) 

pont kb) pontja tekintetében  

 
a z  a l á b b i a k r ó l   n y i l a t k o z o m : 

 
1.) Az általam képviselt társaság, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet 

szabályozott tőzsdén jegyeznek.  

 
VAGY 

 
2.)  Az általam képviselt társaság, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem 

jegyeznek szabályozott tőzsdén, ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pont ra)-
rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó 

lakóhelyét az alábbiak szerint adom meg: 
 

 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 

  

 

VAGY 
 

3.)  Az általam képviselt társaság, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem 

jegyeznek szabályozott tőzsdén. Az általam képviselt társaságnak nincsen a pénzmosás 
és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges 
tulajdonosa. 

 

 
...................................... 2017. ……………… hó……… nap 

 
………………………………. 

Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve  
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető. 

A nyilatkozat kitöltésekor vagy az 1) pont vagy a 2) pont, vagy a 3) pont aláhúzandó/kitöltendő! A nem 

releváns szövegrész törölhető. 
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Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az 

ajánlathoz. 
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6. számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 

 

Alulírott ….............................., mint a(z) ….................................................. (ajánlattevő neve, 
székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult 

vezetője/meghatalmazott képviselője a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában 
foglaltaknak megfelelően 

 
a z  a l á b b i a k r ó l   n y i l a t k o z o m :   

 

1) Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelyik az 
ajánlattevő vonatkozásában közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkezik.  
 

vagy 

 
2) Van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet (továbbiakban: 

szervezet), amelyik az ajánlattevő vonatkozásában közvetetten vagy közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, ezen szervezet(ek) megnevezése 

az alábbi: 

- szervezet (1) neve, székhelye : ……………………………………………………………. 
- szervezet (2) neve, székhelye:……………………………………………………………… 

- szervezet (..) neve, székhelye:……………………………………………………………… 
Egyúttal nyilatkozom, hogy a fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) 

alpontjában meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 

 

Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár 

Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés 

keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk részeként tettük. 

 
...................................... 2017. ……………… hó……… nap 

 
………………………………. 

Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve  
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!  

A nyilatkozat kitöltésekor vagy az 1) pont vagy a 2) pont aláhúzandó/kitöltendő!  

 

Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az 

ajánlathoz. 
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7. számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint  

 

 
Alulírott, ................................., mint a(z) (ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma és a 

céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott 

képviselője a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár 

Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés 

keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67.§ (4) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően 

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

 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében 

meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.  

 
 

 
...................................... 2017. ……………… hó……… nap 

 

 
………………………………. 

Ajánlattevő neve 
Ajánlattevő székhelye 

A céget képviselő személy neve  

A céget nyilvántartó cégbíróság 
A cég cégjegyzékszáma 

cégszerű aláírás 

 

 
 
 

* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető. 

 

Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az 

ajánlathoz. 
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8. számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

(a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára tekintettel) 

Alulírott ….............................., mint a(z) …..................................................((ajánlattevő neve, 
székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult 

vezetője/meghatalmazott képviselője* a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC 

„Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási 

szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe venni 

vagy 

nem kívánok igénybe venni. * 

1. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel (tevékenységeivel) összefüggésben alvállalkozóval szerződést 

kötünk: 

A közbeszerzés azon része(i) (tevékenységei), amellyel összefüggésben alvállalkozói 

szerződést kötünk 

 

 

 

2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozunk, - miután már most, az ajánlat 

benyújtásakor ismert előttünk - hogy a szerződés teljesítéséhez az 1. pontban meghatározott részek 

(tevékenységek) tekintetében az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az 

alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét (tevékenységeket) is, amelynek 

teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik: 

A közbeszerzés teljesítésekor igénybe 

venni kívánt alvállalkozó neve és címe 

A közbeszerzés azon része (tevékenységei), 

amellyel összefüggésben alvállalkozói szerződést 

fog kötni 

  

  

...................................... 2017. ……………… hó……… nap 
………………………………. 

Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve  
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 

cégszerű aláírás  

* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető. Az 

alvállalkozók adataira vonatkozó részt akkor kell kitölteni, ha ajánlattevő vesz igénybe alvállalkozót. A nem 

releváns nyilatkozati rész törölhető. 

Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az 

ajánlathoz. 
Kbt. 4. § 2. alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az 

ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve  
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját,  

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;  
3. az ország alapvető biztonsági érdekével kapcsolatos.  
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Kbt. 4. § 9. gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, 
illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, illetve építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; 
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9. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevő részéről  

 
Alulírott ….............................., mint a(z) (ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma és a 

céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/ meghatalmazott 

képviselője:  

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

 

…………………………………………………….. ajánlattevő, 
 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó szervezetre nem támaszkodik 

vagy 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az alábbi szervezetek kapacitásaira kíván 

támaszkodni az alkalmasság igazolásához:  

 

az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint 

kívánunk más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva megfelelni 

 
Szervezet neve, székhelye 

(Amennyiben az adott pont vonatkozásában nem 

támaszkodik más szervezet kapacitásaira, kérjük, 

hogy az adott cellában ezt egyértelműen jelöljék.) 

Ajánlattételi felhívás vonatkozó pontja  

 
15. P.1. pont 

 
 

 
15. M.1. pont 

Továbbá nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján, hogy ajánlatunkban becsatoljuk a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítése során.  

 

Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár 

Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés 

keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk részeként tettük. 
 
...................................... 2017. ……………… hó……… nap 

………………………………. 

Ajánlattevő neve 
Ajánlattevő székhelye 

A céget képviselő személy neve 

A céget nyilvántartó cégbíróság 
A cég cégjegyzékszáma 

cégszerű aláírás 
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A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető. 

Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az 

ajánlathoz. 

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglalt alábbi 

rendelkezésekre:  

(7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet 

vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 

függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 

jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 

alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni 

kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses 

vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

(8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi 

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. 

(9) A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - 

rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra 

vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más  szervezet 

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

teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja 

az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az (1) 

bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott 

szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy 

engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell 

alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény 

teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a 

szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás 

mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 
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10. számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA** 

(Csak üzleti titok esetén kell az ajánlathoz csatolni!) 

 

 
Alulírott ….............................., mint a(z) (ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma és a 

céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott 
képviselője*  

 

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

a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex 

fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában 

indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk üzleti titkot tartalmaz. 

 
Az üzleti titoknak minősülő információkat és adatokat az ajánlatunk elválaszthatatlan részét 

képező fejezetében/külön kötetben* különítettük el, figyelemmel a Kbt. 44. §-ban foglaltakra. 
 

Oldalszámok: ………………..  

 

Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy nem tilthatom meg a Kbt. 44. § (2) 

bekezdésében felsorolt adatok nyilvánosságra hozatalát, továbbá nem korlátozhatom, 

illetőleg nem tilthatom meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra 

hozatalát sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános 

adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 

kötelezettség alá esik. Tudomásom van róla, hogy a közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.  

 

Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített iratokhoz a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján csatoltuk 

indokolásunkat, amelyben részletesen alátámasztjuk, hogy az adott információ vagy adat 
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet. 

 
 
…………………… 2017. ……………. hó ……… nap 

 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 

A céget képviselő személy neve  
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

*   A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető. 

** Amennyiben az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz, nem kell a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni.  

 

Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított 

személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők 

megjelölését. 
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11. számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
 

 

Alulírott………............., mint a(z) ………….. ((ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma 
és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott 

képviselője* 
 

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

 
hogy a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” 

komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” 
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk elektronikus példánya (jelszó 

nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) mindenben megegyezik a papír alapú 

példánnyal. 
 

 
…………………… 2017. ………………. hó ……nap  

 

 
………………………………. 

Ajánlattevő neve 
Ajánlattevő székhelye 

A céget képviselő személy neve  

A céget nyilvántartó cégbíróság 
A cég cégjegyzékszáma 

cégszerű aláírás 

 

 

 
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető. 

 

Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított 

személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők 

megjelölését. 
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12. számú melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról, 

a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján 

 

Alulírott………............., mint a(z) ………….. (ajánlattevő neve, székhelye, 
cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve), cégjegyzésre jogosult 

vezetője/meghatalmazott képviselője*  
 

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

 
 

hogy nyertességünk esetén a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár 

Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés 

keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívásban 

meghatározott biztosítékokat a Kbt. 134.§ (4) bekezdésében meghatározott határidőben 
rendelkezésre bocsátjuk. 

 
 
……………………….., 2017...………………….hó…..nap  

………………………………. 

Ajánlattevő neve 
Ajánlattevő székhelye 

A céget képviselő személy neve 

A céget nyilvántartó cégbíróság 
A cég cégjegyzékszáma 

cégszerű aláírás 

 

 

 
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető. 

 

Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított 

személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők 

megjelölését. 
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13. számú melléklet 

 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosítás tekintetében 

 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (ajánlattevő neve, 
székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult 

vezetője/meghatalmazott képviselője* 
 

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

 
hogy amennyiben a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár 

Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés 

keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyertesként kerülünk kihirdetésre, a 

szerződéskötés időpontjára, a  

 
az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a szakmai 

felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük a szerződés tárgyát képező munkára, a szerződés 
teljesítésének teljes időtartamára és a teljesítés alatt folyamatosan fenntartjuk. 

 

 
 

 
…………………….. 2017. ……………… hó …… nap 

 

 
………………………………. 

Ajánlattevő neve 
Ajánlattevő székhelye 

A céget képviselő személy neve  

A céget nyilvántartó cégbíróság 
A cég cégjegyzékszáma 

cégszerű aláírás 

 

 

 
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított 

személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők 

megjelölését. 
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14. számú melléklet 

 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról 
 

 
 

Alulírott………............., mint a(z) ………….. (ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma 

és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott 
képviselője* hogy a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár 

Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés 

keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

 

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

hogy a ……………….. (ajánlattevő neve) tekintetében cégbírósági változásbejegyzési eljárás 
folyamatban VAN / NINCS*. 

 

 
 

…………………….. 2017. ……………… hó …… nap 

 

 
………………………………. 

Ajánlattevő neve 
Ajánlattevő székhelye 

A céget képviselő személy neve  
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 

 
Megjegyzés: Amennyiben a „VAN” válasz megjelölésre kerül, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e -tértivevény” 

és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott és elektronikus példányát, 

továbbá .xml file-ként elektronikusan és nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 

nyomatott példánya (mellékletek nélkül)]. 

 

* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető. 

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az 

ajánlathoz. 
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A Kbt. 100.§ (5) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatban 
benyújtandó igazlások 

15. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 
(Magyarországon letelepedett ajánlattevő részére) 

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

neve, székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője, a Vasas Sport Club, mint 
ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének 

megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok: 

 
 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont** szerinti kizáró ok: 
„az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 

elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi 

IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény 

bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás 
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi 

kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés 

vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;  

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 

terrorizmus finanszírozása; 
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 

szerinti kényszermunka; 
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 

közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonló bűncselekmény” 

 
 

Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pont*** szerinti kizáró ok: 
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 „tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették” 
 

Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pont** szerinti kizáró ok: 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése 

az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

 
Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pont**** szerinti kizáró ok: 

„tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 
szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott 

közbeszerzési eljárásban releváns módon c) 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” 

 
Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok: 

 

„A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, 
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy 
gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló 

ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek 

megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben 
az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben 

jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, 
vagy 

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet 

az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan 

személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő 
vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági 

társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető 

vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali 
jogkörrel rendelkező személy volt.” 

 
 
…………………….. 2017. ……………… hó …… nap 

 

 
………………………………. 

Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve  
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 

Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtása szükséges! 

 A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető. 
 

**A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt kizáró okok hiányát kizárólag természetes személy gazdasági 

szereplő köteles igazolni. 
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*** A Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hiányát akkor, ha az adott gazdasági szereplő a 

2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek VAGY amennyiben az adott szervezet tevékenységének 

felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult.  

 

****A Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontjára vonatkozóan akkor nyújtandó be a nyilatkozat, ha a nem magánszemély 

ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, amely a 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek.  

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az 

ajánlathoz. 
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16. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-g) pontok, k pont ka) alpont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése 

szerinti kizáró okok igazolásához a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő részére 

 

Alulírott …..................., mint a(z) …................... (ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma és 

a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésére jogosult vezetője/meghatalmazott 

képviselője nyilatkozom, hogy a székhelyünk szerinti ország: …………… (ország megnevezése) 

jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-g) pontok, k pont ka) alpont, valamint a Kbt. 62. § (2) 

bekezdése szerinti kizáró okok hiányának igazolására az alábbi igazolások felelnek meg, és azokat a 

mellettük megnevezett bíróság, hatóság, kamara, szakmai szervezet, bocsátja ki: 

 

Igazolás megnevezése és módja: 
Igazolást kibocsátó bíróság, hatóság, kamara, 

szakmai szervezet megnevezése: 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontja 

vonatkozásában ………………………………………… 

Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja 

vonatkozásában ………………………………………… 

Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja 

vonatkozásában ………………………………………… 

Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja 

vonatkozásában ………………………………………….. 

Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pontja 

vonatkozásában ………………………………………….. 

Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja vonatkozásában 

………………………………………….. 

Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja 

vonatkozásában ………………………………………….. 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alponta 

vonatkozásában 

 

………………………………………….. 

Kbt. 62. § (2) bekezdés a) pontja 

vonatkozásában ………………………………………….. 

Kbt. 62. § (2) bekezdés b) pontja 

vonatkozásában ………………………………………….. 
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Az igazolásokat, nyilatkozatokat mellékelem. 

 

…………………….. 2017. ……………… hó …… nap 

 

 
………………………………. 

Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve  
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 

 
 A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető. 

 

Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással 

kapcsolatban az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) szerinti 

köztartozásmentes adózói adatbázisból az Ajánlatkérő ellenőrzi, amennyiben az Ajánlattevő az 

adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes 

adóigazolást kell az Ajánlattevőnek benyújtani.  

 

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az 

ajánlathoz. 
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17. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT BESZÁMOLÓRÓL 

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

székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult 

vezetője/meghatalmazott képviselője, a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC 

„Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási 

szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívásban 

előírtaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) 

 
ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évről szóló számviteli jogszabályok 

szerinti beszámolót 
 

a. tartalmazó elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes 
elérhetősége a következő: ……………………………………………….. 

 

b. az ajánlathoz csatoljuk. Nyilatkozunk, hogy az ajánlathoz csatolt 
pénzügyi beszámolók megegyeznek a cégbírósághoz benyújtott beszámolókkal.  

 

c. az ajánlathoz nem csatoljuk, tekintettel arra, hogy olyan ajánlattevők 

vagyunk, akinek letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a számviteli 

jogszabályoknak megfelelő beszámoló közzétételét. Ennek megfelelően nyilatkozom, 
hogy a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított 

árbevételünk …………………….  
 

 

Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár 

Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés 

keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként tettük. 
 
…………………….. 2017. ……………… hó …… nap 

 
………………………………. 

Ajánlattevő neve 
Ajánlattevő székhelye 

A céget képviselő személy neve  
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 

 

 A megfelelő szövegrész aláhúzandó/kitöltendő! A nem releváns szövegrész törölhető. 

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az 

ajánlathoz. 
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18. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

ISO 9001 minőségirányítási és ISO 14001 környezetvédelmi rendszer fenntartásáról és 

alkalmazásáról 

 
 

Alulírott ….............................., mint a(z) ….................................................. (ajánlattevő neve, 
székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) ajánlattevő/ alvállalkozó/ 

az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult 

vezetője/meghatalmazott képviselője* a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC 

„Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási 

szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 
 

 

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

 
 

a szerződés teljesítése során rendelkezni fogunk ISO 9001 minőségirányítási és ISO 14001 

környezetvédelmi rendszerrel vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, intézkedéssel.  
 

 
 
…………………….. 2017. ……………… hó …… nap 

 

 
………………………………. 

Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve  
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 

 
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető. 

Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított 

személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők 

megjelölését. 
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V. FEJEZET VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

(Külön dokumentumban) 
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VI. FEJEZET MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 

(Külön dokumentumban) 
 

A KÜLÖN DOKUMENTÁCIÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

 
Megrendelő különös követelményei 

 

Folyamatos üzem: átalakítással nem érintett terrületek megközelítésének és zavartalan 

működésének (fitnesz, irodafunkció) biztosítása, a sportközpontban működő szakosztályok 

működésének biztosítása, üzemelő épületrész személy- és teherforgalom biztosítása.   

A kivitelezés során ügyelni kell, hogy az építési forgalom és építési tevékenység az üzemeltetési 

és személyforgalom biztonságát ne veszélyeztesse..  

  

Ütemezés, munkaterület-átadás (Projekt IV. és V. üteme) feltételei: 

IV. ütemben a támfal és kiegészítő létesítményei-záportározó, csatornák és szivárgók bekötése- 

készülnek V. ütemben a bekötő út kiépítése történik. A bekötő út építési ütemezése úgy történik, 

hogy a III. ütem befejezése előtt 3 hónappal a kivitelező átveszi a munkaterülete és a III. ütem 

befejezésével egy időben adja át a teljes bekötőutat, így az a projekt teljes befejezésekor új 

állapotú, ideiglenes építési forgalom által nem rongáltan kerül átadásra. 

 

Tervezési feladatok: Vállakozó komplett kiviteli terveket kap.  

 

Organizáció: 

Organizáció készítése a vállalkozó feladata. 

 

Közművek: 

Ajánlattevői feladat a folyamatos üzemet biztosító szükséges ideiglenes közmű átkötések, 

ideiglenes melléklétesítmények biztosítása.  

 

Használatbavétel: 

Ütemek határain létesítendő, a használatbavételi engedély megszerzéséhez és/vagy a következő 

ütem kivitelezése miatt szükséges ideiglenes szerkezetek építése és elbontása Vállakozó 

feladatát képezik, abban az esetben is, ha ezek nincsenek a terveken külön jelölve. 

Műszaki átadás-átvétel megkezdésének feltétele az átadási dokumentáció tervezet átadása, azt 

Megrendelő 14 napon belül észrevételezi, a javított dokumentáció átadása a műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárásának feltétele. 
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A szerződéskötést követő 5 napon belül ajánlattevőnek el kell készítenie és át kell adnia a 

kivitelezés részletes organizációs és ütemtervét, ütemenként külön, az alábbi tartalommal: 

A szakmai ajánlatban benyújtott tartalmon felül beadandó részletes organizációs tervet 

ütemenként és a főépítési fázisonként azaz a támfalra és az útépítésre vonatkozóan. A 

felvonulási terület és kivitelezési munkaterület, közművek, közlekedési, mélyépítési és 

magasépítési létesítmények mérethelyes grafikai megjelenítését (kótázott rajz benyújtása 

szükséges); 

- a felvonultatni-, illetve kiépíteni szándékozott ideiglenes létesítmények elhelyezésének és 

mennyiségének megtervezését (konténerek telepítési helye, szociális- és egészségügyi 
létesítmények, anyagtárolás és raktározás, kapuk, kerítések stb.), amennyiben a 

felvonulási terület nem azonos az I.II. III. ütemek területével; 

- a felvonulási és kivitelezési területen a megvalósításhoz, valamint az épített környezet 

használhatóságához szükséges segédszerkezetek és önjáró vagy telepített építőgépek 
bemutatását, azok telepítési helyét; 

- munkaterületen belüli és ahhoz kapcsolódóan a szállítási, közlekedési körülmények és 
kapcsolatok megtervezését, különös tekintettel a nagytömegű szerkezeti elemeknek 

nagyméretű munkagépek, berendezések) az építési területre való beszállításának és a 
munkaterületen belüli mozgásának útvonalára és módjára, illetve adott esetben az 

összeszerelés területigényére; 

- ideiglenes elektromos energia- és vízellátás, szennyvíz- és felszíni csapadék víz elvezetés 
megtervezését, valamint a tervezett energiaigények megadása (pl. gépek, berendezések 
üzemeltetése, világítás), számításokkal alátámasztva; 

- a kivitelezési munkálatok, munkafolyamatok rövid technológiai ismertetését az 
alkalmazott gépesítési megoldásokra, és az építéshelyszíni kommunikáció rendszerére 

vonatkozóan; 

- zaj- és rezgésvédelem, levegő-, víz- és talajvédelem, hulladékgazdálkodás bemutatását 

(gyűjtés, tárolás, elszállítás stb.), az intézkedések részletes leírását, a fenntarthatóság 
elveinek megfelelően; 

 
A sporttelepen belüli és közterületen lévő építési terület tervezett idejét/idejeit és területét 

(amennyiben ajánlattevő változó méretű foglalással számol a kivitelezési munkák során, akkor 

valamennyi foglalásra nézve szükséges megadni az időpontokat és a terület nagyságát (kótázott 
rajz benyújtása szükséges valamennyi foglalásra nézve). 

 
A szakmai ajánlatban benyújtott tartalmon felül az ajánlattevőnek el kell készítenie kivitelezési 

ütemenként az építési munkálatok legalább heti bontású, naptárosított ütemtervét az alábbiak 

tartalommal: 

- A műszaki ütemterv keretében be kell mutatni a kivitelezés feladatainak hierarchikus és 
logikus munkalebontási struktúráját, azokkal a főbb kivitelezési tevékenységek 

ismertetésével, amelyekkel a dokumentációban, a csatolt szerződés és annak 

mellékleteiben, illetve tervekben meghatározott feladat teljesíthető. Főbb kivitelezési 
tevékenységeknek minősülnek a szerződés mellékletében meghatározott kötbérterhes 

részhatáridőkhöz tartozó tevékenységek, illetve a kivitelezés során döntési pontokat 
tartalmazó tevékenységek. Az ütemterv heti felbontású legyen. 
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A műszaki ütemterv keretében meg kell tervezni és be kell mutatni az alkalmazni kívánt építő- 
és egyéb gépeket, alkalmazásuk időpontját (időtartama), figyelemmel a környezetvédelmi, 

illetve az alábbiakban felsorolt szempontokra: 

- főbb építő és egyéb gépi erőforrások típusa, főbb műszaki jellemzője (a használat 

szempontjából fontos adatok megadása, pl. tömeg, teherbírás, alkalmazási terület, 
mennyiség); 

- átlagos és maximális kapacitásigény bemutatása; 

- maximális kapacitásigény(ek) időbeli és térbeli elhelyezkedése (több ilyen időszak is 
elképzelhető a kivitelezés ideje alatt) 

 

 


