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Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 2018. február 27. napján közvetlenül megküldte 

Ajánlattevő részére. 
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

 

a 

 

Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére 

tárgyú, 

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-ában 

rögzített feltétel fennállása alapján megindított, Kbt. Harmadik része szerinti közbeszerzési 

eljáráshoz. 

 

1. Az eljárás általános feltételei: 

 

1.1. Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás (a 

továbbiakban: „Felhívás”) 1. pontjában meghatározott szervezet (a 

továbbiakban: „Ajánlatkérő”). 

 

1.2. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. 

előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás és a 

közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban együtt: „Közbeszerzési 

dokumentumok”) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, 

lemondva saját szerződéses feltételeinek érvényesítéséről. 

 

1.3. Ajánlatkérő rögzíti, hogy mind a Felhívás, mind a Közbeszerzési 

dokumentumok vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak. 

Amennyiben ellentmondás található tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

készült iratanyagok tartalma között, úgy elsősorban a Kbt., másodsorban a 

Felhívás, harmadsorban pedig a Közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseit 

kell irányadónak tekinteni. 

 

1.4. A teljesítésnek teljes mértékben meg kell felelniük a Felhívásban és a 

Közbeszerzési dokumentumokban megadott műszaki leírásnak. 

 

1.5. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a 

Közbeszerzési dokumentumokban megadott összes utasítást, formai 

követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat 

érvénytelenítését vonja maga után: 

 

 ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a 

kitűzött határidőkre, vagy 

 ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a 

Közbeszerzési dokumentumokban megadott minden követelménynek. 

 

1.6. Ajánlatkérő tárgyi Közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattétel elősegítése 

érdekében készítette.  

 

1.7. Az ajánlattételre az jogosult, aki átvette az Közbeszerzési dokumentumokat. Ha 

több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők 
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egyike, vagy azok nevesített alvállalkozója átvette az Közbeszerzési 

dokumentumokat. 

 

1.8. Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy a jelen Közbeszerzési 

dokumentumok mellékleteként átadott nyilatkozatminták és iratminták 

alkalmazásával készítsék el ajánlatukat, azzal, hogy az ajánlattevők 

természetesen azokat saját belátásuk szerint módosíthatják, illetve – 

amennyiben saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni - alkalmazását 

mellőzhetik.  

 

1.9. Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, 

hogy az ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az 

ajánlattevők felelősek. 
 

1.10. Amennyiben a kiadott tartalomjegyzék mintában feltüntetett valamely 

dokumentum csatolása nem szükséges, vagy nem releváns, úgy Ajánlatkérő 

megkéri az ajánlattevőket, hogy az oldalszám helyére az N.R. (mint nem 

releváns) megjelölést szíveskedjenek feltüntetni (Ajánlatkérő természetesen 

egyéb egyértelmű megjelölést is elfogad). 

 

 

2. Kiegészítő tájékoztatás: 

 

2.1. Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a 

Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 

(értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta 

előtt. 

 

2.2. Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben kell eljuttatni a 

SANSZ Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Blénessy János utca 24/F.) címre 

azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet minden esetben meg kell 

küldeni szerkeszthető formátumban is a sansz@pr.hu e-mail címre! 

 

2.3. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben 

megérkezzen a megadott címre.  

 

2.4. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg 

írásban, a közbeszerzési dokumentumok átvétele során feltüntetett (fax, vagy e-

mail) elérhetőségek valamelyikére. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül 

kézbesítettnek, ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást telefax, vagy e-mail 

útján megkapta. 

 

2.5. Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról 

másolat kérhető a Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának 

helyén. 

 

2.6. A Kbt. 114. § (6) bekezdésének megfelelően a kiegészítő tájékoztatást az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni.  

 

Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő 
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rendelkezésre, a Kbt. 52 § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi 

határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

 

 

3. Teljesség és pontosság: 

 

3.1. Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze a Közbeszerzési 

dokumentumok tartalmának teljességét. 

 

3.2. Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az 

ajánlattevő elmulasztotta a Közbeszerzési dokumentumok valamely részének 

átvételét. 

 

 

4. Ajánlattétel költségei: 

 

4.1. Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes 

költség az ajánlattevőt terheli. 

 

 

5. Ajánlati kötöttség: 

 

5.1. A Felhívás 22. pontjában meghatározottak szerint.  

 

5.2. Az ajánlattevő a Felhívás 22. pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van 

ajánlatához, figyelembe véve a Kbt. ajánlati kötöttséggel kapcsolatos egyéb 

rendelkezéseit is. 

 

 

6. Több változatú (alternatív) ajánlat: 

 

A Felhívás 11. pontjában meghatározottak szerint. 

  

 

7. Tájékoztatás: 

 

7.1. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a közbeszerzési eljárásokban az 

alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. 

§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát. 

 

7.2. A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ajánlatkérő tájékoztatja az 

ajánlattevőket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

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

alpontjai szerint tényleges tulajdonosnak minősül: 

 

7.2.1. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 

bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(a-b)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
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tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb 

módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon 

jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal 

egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi 

követelmények vonatkoznak, 

 

7.2.2. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében 

meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, 

 

7.2.3. alapítványok esetében az a természetes személy, 

 

7.2.4.1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a 

kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 

meghatározták, 

7.2.4.2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha 

a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

7.2.4.3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó 

befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt 

százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 

 

8. Közös ajánlattétel: 

 
8.1. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy 

ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását 

követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen 

tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a 

közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható. 

 

8.2. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők 

között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok bemutatását, kijelöli azon 

ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, 

illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.  

 

8.3. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden 

nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését 

(Kbt. 35. § (3) bekezdése). Az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza a közös ajánlattevők 

között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, megjelöli 

azon ajánlattevőt, aki a közbeszerzési eljárásban képviselőként a közös 

ajánlattevők nevében eljárni jogosult. A megállapodásnak azt is tartalmaznia 

kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges 

felelősséget vállalnak. 

 

 

9. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint): 
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Az Egyösszegű ajánlati árat nettó forintban kell megadni. 

 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen 

formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 

A nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 

függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.  

 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő 

kockázatot és hasznot is. 

 

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés 

valutaneme is csak ez lehet.  

 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat 

tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 

feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a 

hibák kijavításához szükséges költségeket is. 

 

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 

elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

 

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek 

kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. 

 

 

10. Formai követelmények: 

 

A Felhívás 27.1. pontjában meghatározottak szerint. 

 

 

11. Kapcsolattartás az Ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt: 

 

11.1. Az ajánlatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az 

ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike 

vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely 

szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra, vagy e-mail címre küldött 

bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának 

pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös 

ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  

 

11.2. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban 

kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az Ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat 

eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó 

személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 

 

 

12. Az ajánlatok értékelése: 
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A Kbt. 76. § (5) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése 

alapján a legjobb ár-érték az alábbi részszempontok szerint: 

 

Résszempont Súlyszám 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) 70 

2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal 

rendelkező szakember útépítési kivitelezési szakterületen 

szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) 

20 

3. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-

átvételéről számított jótállás időtartama (hónap) 

10 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 

alsó és felső határa: 0-10.  

 

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a 

módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti 

pontszámot. 

 

Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja 

szerinti fordított arányosítás módszerével történik. 

 

A 2. és 3. értékelési részszempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési 

Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) 

pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. 

 

Az értékelés módszere az alábbiakban kerül részletesen kifejtésre. 

 

1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 

 

Az 1. értékelési részszempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat a közbeszerzési 

dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírás kitöltésével kell meghatározni, 

nettó forintban. 

 

Az 1. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) 

érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás 

módszerének megfelelően kevesebbet. 

 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb


 
 

ahol 

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

Pmin:  a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. részszempont: A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti 

MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember útépítési 

kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap): 

 

A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges 

megadni. Több szakember megajánlása esetén kizárólag a legtöbb szakmai tapasztalati idővel 

rendelkező szakember tapasztalati ideje kerül figyelembe vételre. Az időben párhuzamos 

tapasztalati időtartamok kizárólag egyszer kerülnek figyelembe vételre az adott szakember 

vonatkozásában. 

 

Ajánlattevő a 60 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot 

kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli 

a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján.  

Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben részt vevő szakember 

szakmai tapasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, azaz 0 

pontot fog kapni. Ajánlattevő 0 hónap tapasztalati időt is megajánlhat. 0 hónapos 

tapasztalati időtartam megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 2. értékelési részszempont szerinti megajánlásnak a 

szakmai tapasztalati időtartamok megjelölése mellett annak a személynek a megnevezését 

(szakember neve) is tartalmazniuk kell, akivel az adott szakmai tapasztalati időtartamot 

igazolni kívánják. A szakember személyének (nevének) fel nem tüntetése az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után. 

 

Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek 

megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe abban az 

esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat 

tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). 

 

Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalatára (2. 

értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt 

alátámasztó szakmai önéletrajzot és amennyiben az ajánlattétel időpontjában rendelkezésre 

áll, a kamarai határozat benyújtásával, vagy a kamarai névjegyzékben szereplés útján kell 

igazolnia a szakember tekintetében a felelős műszaki vezetői jogosultságot. 

A szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy abból a jelen részszempont 

szempontjából releváns – a felolvasólapon feltüntetett hónapokban megadott időtartamú – 

szakmai tapasztalati időtartam megállapítható, ellenőrizhető legyen.  

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítésben résztvevő szakember 

tekintetében a benyújtandó szakmai önéletrajzokból egyértelműen ki kell derülnie annak, 

hogy az értékelendő szakmai tapasztalati időt a megajánlott, 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember 

útépítési kivitelezési szakterületen szerezte. 

 

A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szerződés 

teljesítéséhez. Ajánlattevőnek olyan szakembert kell a 2. részszempont vonatkozásában 
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bemutatnia, aki legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fog a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal. 

 

Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván megajánlást tenni a 2. értékelési részszempontra, úgy 

csak nyertessége esetén, a szerződéskötéskor kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 

szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel rendelkeznie, ennek 

megfelelően az ajánlatban csak nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés 

időpontjára gondoskodik a teljesítésbe bevonni kívánt MV-É felelős műszaki vezető kamarai 

nyilvántartásba vételéről. Ilyen esetben a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre a kamarai 

határozat benyújtásával, vagy a kamarai névjegyzékben szereplés útján kell igazolnia a 

szakember tekintetében a felelős műszaki vezetői jogosultság meglétét. 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális 

pontszámot, a további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően 

kevesebbet. 

 

Az értékelés módszere a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő 

számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi 

matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.  

 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

  minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált


 
ahol 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin:  a pontskála alsó határa (0 pont) 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

3. részszempont: A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-átvételéről 

számított jótállás időtartama (hónap): 

 

Az értékelés módszere a 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő 

számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi 

matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. 

 

A 3. részszempont esetében ajánlatkérő a teljes kivitelezésre vállalt jótállás időtartamát 

értékeli az alábbiak szerint: 36 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlás nem lehetséges, míg a 60 

hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot 

kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli 

(Kbt. 77. § (1) bekezdés). 

 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

 

  minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált


 
ahol 

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

Pmin:  a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A 3. részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni.  

 

Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy az általa meghatározott 

legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a 

képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a 

legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). 

 

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő 

megszorozza az ajánlattételi felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 

ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma 

a legnagyobb. Tehát az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az 

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek 

alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb (legnagyobb 

összpontszámú) érvényes ajánlatot tette. 

 

Ha több ajánlatnak azonos az előző bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat 

minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott 

értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési 

pontszámot kapott. 

 

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján 

kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú 

ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza. 

 

 

13. A szerződés megerősítése: 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, miszerint kötelezett pénz 

fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 

szerződést. 

 

Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes Ajánlattevő az eljárás eredményeként megkötött 

szerződés teljesítése során - a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős - 

késedelembe esik - beleértve az átadás-átvételi eljárás során észrevételezett hibák, hiányok 

kijavítására tűzött póthatáridő megszegését is - úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. 

A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a - 

–nettó vállalkozói díj 1 %-a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A kötbérmaximum 

elérése esetén ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a 

szerződést az Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani 

vagy a szerződéstől elállni, amely okán a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbérfizetésre lesz 

kötelezett. Ajánlattevőt a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott késedelmi kötbér 

összeget a vállalkozói díjjal szemben beszámítani. 
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Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése olyan okból, amiért nyertes Ajánlattevő 

felelős, meghiúsul vagy Ajánlattevő a teljesítést megtagadja vagy a szerződésből eredő 

kötelezettségeit súlyosan megszegi, a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 20 %-ának 

megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér érvényesítése 

a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).  

 

A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető nyertes Ajánlattevővel 

szemben.  

 

Jótállás: Értékelési részszempont, nyertes ajánlattevő megajánlása szerint. 

 

Jótállási biztosíték: mértéke az - ÁFA nélkül számított  - ellenszolgáltatás 3 % -a, amely a 

szerződés teljesítésének –sikeres műszaki átadás-átvétel - időpontjától a jótállási kötelezettség 

lejárata napjáig tart. A jótállási biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában kell 

rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosíték nyújtható a nyertes ajánlattevő választása 

szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján meghatározott módon.  

 

Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a 

jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. 

 

A szerződést megerősítő kötelezettségek részletes ismertetését a közbeszerzési 

dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 

 

 

14. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információk: 

 

Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti. 

 

 

15. További információk:  

 

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást 

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

során meg kell felelni. 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Munkafelügyeleti Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 

Fax: (06 1) 795-0884 

Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Levélcím: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 

Telefon: (06 1) 336 - 7843  

Fax: (06 1) 336 – 7445 

E-mail: ebh@ebh.gov.hu 

Honlap: www.egyenlobanasmod.hu 

mailto:munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
mailto:ebh@ebh.gov.hu
http://www.egyenlobanasmod.hu/
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2 

Levelezési cím: 5001 Szolnok, Pf. 111. 

Telefon: (56) 795-728 

Fax: (56) 795-789 

E-mail: titkarsag@jasz.gov.hu 

 

Országos Közegészségügyi Intézet 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Telefon: (06 1) 476 1100 

E-mail: igazgatosag@oki.antsz.hu 

 

                                      Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

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

                                      Telefon: 1/301-2900 

                                      Fax: 1/301-2903 

                                      http://www.mbfh.hu/hu/ 

mailto:titkarsag@jasz.gov.hu
mailto:igazgatosag@oki.antsz.hu
http://www.mbfh.hu/hu/
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Ajánlatkérő a kivitelezési tervdokumentációt tartalmazó műszaki dokumentációt és 

műszaki leírást külön dokumentumokban a közbeszerzési dokumentumok részeként 

bocsátja rendelkezésre.  
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IV. SZERZŐDÉSTERVEZET 
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VÁLLALKOZÁSI  SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 

Székhely:       5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/A 

Adószám:      ……………………………… 

Törzskönyvi azonosító szám:    ……………………………… 

KSH statisztikai számjel:    ……………………………… 

Pénzforgalmi számlaszám:     ……………………………… 

Számlavezető pénzintézet neve:   ………………………………  

E-mail:      ……………………………… 

Képviselő neve:      Szarvák Imre polgármester 

 

mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő) 

 

másrészről a  

 

[…] 

Székhely:      ……………………………… 

Adószám:       ……………………………… 

Pénzforgalmi számlaszáma:     ……………………………… 

Számlavezető pénzintézet neve:   ……………………………… 

Cégjegyzékszám:      ……………………………… 

NÜJ szám:                                                       ……………………………… 
Képviselő neve:      ……………………………… 

Képviselő címe:      ……………………………… 

Képviselő elérhetősége:     ……………………………… 

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma, ……………………………… 

 

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), 

 

a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

  

1 Előzmények 

 

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. február hó …. napján a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) rögzített feltétel 

fennállása alapján, nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési 

eljárást indított „Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés 

kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-

2016-00017 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére” 
megnevezéssel. Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a törvényes 

feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be. 

 

1.2. Az 1.1 pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó 

került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a közbeszerzési eljárásban a 2018. …… 

hó  … napján megküldött eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint. 
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1.3. Jelen szerződés 1. sz. mellékletét a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata, 2. 

sz. mellékletét a Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye képezi, akkor is, 

amennyiben azok valamelyike nem kerül fizikailag csatolásra. 

 

2 A szerződés tárgya, tartalma, teljesítés helye 

 

2.1. Jelen szerződés tárgya építési beruházás a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító 

számú projekt keretében „Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés 

kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön”. Ennek megfelelően Megrendelő 

megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja ezen kivitelezési munkák elvégzését a 

Felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és jelen szerződésben meghatározott 

feltételek szerint. 

 

2.2. Felek rögzítik, hogy az építési beruházás megvalósításának műszaki paramétereit, 

valamint a hatályos jogszabályok szerinti tartalommal rendelkező 

tervdokumentációkat a kiviteli tervek, az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumok tartalmazzák. 

 

2.3. A teljesítés helye: 

 

NUTS-kód:  HU322 

 

5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi úton a 3226 jelű közút bal oldalán (Hrsz.: 764/1 

és 0183). 

 

3 A teljesítés határideje 

 

3.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba. 

A teljesítés határideje: A szerződés aláírásától számított 175 nap. 

A teljesítés határideje nem tartalmazza a műszaki átadás-átvétel időtartamát, amely 

30 naptári nap. 

 

3.2.  A munkaterület átadására legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 5 

munkanapon belül kerül sor. 
 

3.3. Vállalkozó előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. Vis-maior (előre nem látható 

és elháríthatatlan természeti katasztrófa, illetve társadalmi esemény) esetén a 

teljesítési határidőt a Felek méltányosan meghosszabbíthatják. 
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4 Vállalkozói díj 

 

4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó 

……………………. Ft, azaz nettó ……………….. forint vállalkozói díj illeti meg. 

 

4.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott átalánydíjért teljes körűen 

vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására. A szerződésben nevesített 

jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt. 

 

4.3. A 4.1. pont szerinti vállalkozói díj a közbeszerzési eljárásban kiadott Felhívásban 

és a közbeszerzési dokumentumokban előírt minőségben elvégzett munkákra 

vonatkozik. Jelen átalánydíjas megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget 

vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében, 

amelyek nincsenek előírva a közbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai 

szokások és előírások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan, 

teljes körű kivitelezéséhez, melynek eredményeképpen rendeltetésszerű és 

biztonságos használatra alkalmas a megépített létesítmény. Vállalkozó köteles 

külön díj felszámítása nélkül elvégezni mindazokat a munkákat, amelyeket a 

létesítmény használatbavételi engedélyezési eljárása során a hatóságok, 

szakhatóságok, közüzemi szolgáltatók és közműszolgáltatók a használatbavétel 

feltételeként előírnak. Vállalkozó kijelenti, hogy az átalányárat a feladat és a 

helyszín ismeretében adta meg, az árat az esetleg előre nem látható munkákra, 

ráfordításokra és körülményekre, illetve az esetleges műszaki és igényszintbeli 

bizonytalanságokra tekintettel határozta meg. 

 

4.4.  Felek rögzítik, hogy a 4.1. pont szerinti díj kötött, azon a Felek a szerződés hatálya 

alatt nem változtathatnak. 

 

4.5. Felelős műszaki vezető 

 

A Vállalkozónak meg kell bíznia ……………. (közbeszerzési eljárásban tett 

megajánlása szerint – amennyiben releváns) felelős műszaki vezetőt a helyszíni 

építésvezetői teendők ellátásával, aki MV-KÉ jogosultsággal rendelkezik és 

megfelel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 

tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásainak és a 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak. Vállalkozónak a jogosultságot a 

szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartania. A felelős műszaki vezető 

személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen 

értesíteni. 

 

5. Építési napló (e-építési napló) 

 

5.1.  Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles e-építési naplót nyitni és azt 

naprakészen vezetni. 

 

5.2.  Vállalkozó az "e-Építési napló"-t (a továbbiakban: Napló) a munkaterület átadás-

átvételének időpontjától vezetni. A naplóban kell a Munkák megvalósításával, a 

Megrendelő helyszíni ellenőrzésével és vizsgálatával kapcsolatos bejegyzéseket 

megtenni. 
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5.3.  A Naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok 

tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került. A munka teljesítése során a 

kapcsolattartás a Naplóban történik. A Naplót a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

szerint kell vezetni. 

 

5.4.  A Naplóba bejegyzésre jogosultak a Vállalkozási szerződésben rögzített Megrendelő 

műszaki ellenőre és Vállalkozó építésvezetője. 

 

6 Teljesítésigazolás, átadás-átvételi eljárás 

 

6.1.  Megrendelő műszaki ellenőre a szerződés (rész)teljesítésének elismeréséről vagy az 

elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó (rész)teljesítéséről szóló írásbeli 

értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni 

(rész)teljesítési igazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. 

 

6.2. A (rész)munkát Vállalkozó annak elkészültét követően köteles készre jelenti 

Megrendelőnek. Ennek során Vállalkozó igazolja, hogy a munka a szerződésben 

meghatározott követelményeknek megfelelően, hiány- és hibamentesen elkészült. 

Az átadás-átvétel célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó által elvégzett 

kiviteli munka teljesíti-e az előzetesen megfogalmazott és rögzített műszaki 

követelményeket, az érvényben lévő szakhatósági előírásokat, megfelel-e a jelen 

szerződésben írt egyéb követelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerű 

használatra.  

 

6.3.  A Felek megállapodnak abban, hogy a munka átadás-átvétele a teljesítési helyen, 

műszaki ellenőr bevonásával történik.  

 

6.4. Vállalkozó a munkát akkor köteles készre jelenteni, amikor a kivitelezői feladatot 

szerződésszerűen elvégezte, minden teljesítéshez szükséges, e-naplóba is feltöltött 

dokumentumot (minősítési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek 

bizonylatai, energetikai tanúsítvány, kezelési és karbantartási utasítás, 

megvalósulási tervdokumentáció, oktatási jegyzőkönyvek, üzemeltetési utasítások 

és/vagy amit a vonatkozó jogszabályok előírnak) 2 példányban papír alapon átadott 

Megrendelő részére és Megrendelő kezelő személyzetét kioktatta.  

 

6.5.  Az átadás-átvételi eljárás során a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben a 

Megrendelő kifogásait rögzítheti és a hibák, hiányok kijavítására póthatáridőt 

adhat, illetve a Vállalkozó köteles póthatáridőt vállalni. A kijavítás után a Felek 

ismételten lefolytatják az átvételi eljárást, melyre ugyanezen szabályok irányadóak.  

Amennyiben a póthatáridő letelte után a Megrendelő a hibajegyzék vállalkozónak 

való megküldésével továbbra is hibás teljesítést állapít meg, úgy a szerződés 8.1. 

pontja szerinti mértékű késedelmi kötbér fizetésére kötelezi vállalkozót a hiba 

kijavításáig. A Vállalkozó az esetleges teljesítési hibákért a Megrendelővel 

szemben akkor is felelős, ha a Megrendelő a teljesítést elfogadta. A Vállalkozó 

jótállását, szavatosságát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki 

az, hogy a teljesítés igazolása során Megrendelő nem tesz kifogást a Vállalkozó 

szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.  

 

6.6.  Az építési munkák átvételének feltétele a megvalósulási és minősítési 

dokumentáció elkészítése és átadása Vállalkozó részéről, a sikeres és kikötésmentes 
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műszaki átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv és a kivitelezői, felelős műszaki 

vezetői nyilatkozat. A Megrendelő műszaki ellenőre a szerződésszerű (hiba-és 

hiánymentes) teljesítésről az átadás-átvételi eljárást követő 15 napon belül 

teljesítési igazolást állít ki.  

 

6.7. A szerződés tárgyának kárveszélye a Vállalkozóról a Megrendelőre a hiány- és 

hibamentes átadás-átvételre vonatkozó jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg száll 

át. 

 

6.8. Vállalkozó köteles a beruházás átadásáról a Megrendelőt írásban értesíteni a 

műszaki átadás-átvétel tervezett időpontja előtt 8 munkanappal. Ennek 

elmulasztásából eredő, Megrendelőt érintő károkért Vállalkozó kártérítési 

felelősséggel tartozik. 

 

7 Fizetési, számlázási feltételek 

 

7.1  

A jelen szerződés összegének finanszírozása a közbeszerzési eljárás finanszírozása 

az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Állam Központi 

Költségvetési Előirányzatából történik. 

 

Projekt címe: „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú 

projekt. 

 

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

 

A támogatás intenzitása: 100 %. 

 

A finanszírozás formája: utófinanszírozás 

 

7.2.  A vállalkozói díj kifizetésére Megrendelő által teljesítési igazolással elismerten, a 

hiba és hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1) – (3) és (5) bekezdés alapján átutalással kerül 

sor. Abban az esetben, ha Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban, valamint a 32/B. §-ban 

meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére. 

 

7.3. A kifizetés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) 

Kormányrendeletnek megfelelően történik. 

 

7.4.  Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésében foglaltak 

alapján 1 (egy) darab előlegszámla, valamint 4 (négy) darab számla, azaz 3 (három) 

részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget.  

 

7.5.  Megrendelő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – 

teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az 

előleg igénybe vételét. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

30. § (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 
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napon belül kerül sor. Az előleg elszámolása 100 %-ban a 3. részszámlában 

történik. 

 

7.6.  Vállalkozó a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint 

jogosult: 

 

- 1. részszámla benyújtására Vállalkozó az építési-kivitelezési munka 25%-os 

készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-

ának megfelelő mértékben,  

- 2. részszámla benyújtására Vállalkozó az építési-kivitelezési munka 50%-os 

készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-

ának megfelelő mértékben,  

- 3. részszámla benyújtására Vállalkozó az építési-kivitelezési munka 75 %-os 

készültségi szintjének elérésekor a jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 

%-ának megfelelő mértékben,  

 

Vállalkozó a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres 

műszaki átadás-átvételt és a munkaterület rendeltetés szerinti Megrendelőnek 

történő birtokba adását követően az ajánlatkérő által igazolt teljesítés alapján 

jogosult benyújtani a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő 

mértékben.  

 

7.7.  Tekintettel arra, hogy a tárgyi munka engedélyköteles építési tevékenység, az 

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § rendelkezései alapján 

az ÁFÁ-t a Megbízó fizeti meg 

 

7.8.  A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.  

 

7.9.   A számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről és az általános forgalmi adóról 

szóló törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi 

előírásoknak. A számlán fel kell tüntetni a Kedvezményezett teljes nevét, a projekt 

azonosító számát, valamint a teljesített munkarészeket a támogatási szerződés 

kapcsán elszámolható feladatokkal összhangban. 

 

7.10. Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla 

kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő 

Megrendelőnél vagy harmadik személynél felmerülő károkért Vállalkozót terheli a 

felelősség. 

 

7.11. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek 

tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. 

 

7.12. A Kbt. 136. § (1) bekezdésének megfelelően Vállalkozó 

 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 

amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
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b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése 

szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

8. Szerződésszegés és jogkövetkezményei 

 

8.1. Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó az eljárás eredményeként megkötött 

szerződés teljesítése során - a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért 

felelős - késedelembe esik - beleértve az átadás-átvételi eljárás során észrevételezett 

hibák, hiányok kijavítására tűzött póthatáridő megszegését is - úgy késedelmi kötbér 

megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett 

napja után naptári naponként a - –nettó vállalkozói díj 1 %-a, de legfeljebb a nettó 

vállalkozói díj 20%-a. A kötbérmaximum elérése esetén Megrendelő jogosult – anélkül, 

hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést Vállalkozóhoz intézett egyoldalú 

nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni, amely okán 

Vállalkozó meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Vállalkozót a késedelmi kötbér 

megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. 

 

8.3.  Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése olyan okból, amiért Vállalkozó felelős, 

meghiúsul vagy Vállalkozó a teljesítést megtagadja vagy a szerződésből eredő 

kötelezettségeit súlyosan megszegi, a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 20 %-

ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér 

érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).  

 

8.4.  A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető Vállalkozóval 

szemben.  

 

Megrendelő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott 

késedelmi kötbér összeget a vállalkozói díjjal szemben beszámítani. 

 

8.5.  Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért Megrendelő felelős, 

Vállalkozó jogosult a szerződés megszűnésének időpontjáig elvégzett munkák 

felmerült költségeinek ellenértékére. 

 

9. Szavatosság, jótállás, jótállási biztosíték 

 

9.1.  Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a 

beruházást a Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a 

közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban 

meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott 

szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel 

készítette el. 

 

9.2.  A Vállalkozó jótállási kötelezettségének időtartama: … hónap. A jótállás kezdő 

időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételének napja. Amennyiben a jótállás 

tekintetében jogszabály a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező 

alkalmassági időt határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó 

jogszabály előírásait kell alkalmazni. 
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9.3.  Jótállási biztosíték mértéke az - ÁFA nélkül számított  - ellenszolgáltatás 3 % -a, 

amely a szerződés teljesítésének –sikeres műszaki átadás-átvétel - időpontjától a 

jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart. A jótállási biztosítékot a szerződés 

teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosíték 

nyújtható Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában 

foglaltak alapján meghatározott módon.  

 

9.3. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek 

kijavítását 10 naptári napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt 

időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, 

amelynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. 

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő 

határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől 

számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő 

már eltelt. 

Üzemeltetést gátló hiba felmerülése esetén, amennyiben Megrendelő soron kívüli 

intézkedést kér Vállalkozótól és a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban 

rögzített időben nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval 

elvégeztetnie. Ha a jótállási időtartamon belül észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a 

meghatározott határidőn belül nem teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkát a 

jótállási biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetnie. A javítás (pótlás) költségét 

a Vállalkozó utólag nem vitathatja. 

  

9.4.  Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljáráskor még nem jelentkező, vagy az eljárás 

lezárását követően felmerülő hibák esetén, a szavatossági és a garanciális igények 

érvényesítése céljából utó-felülvizsgálati eljárást folytat le, melynek tervezett 

időpontja a végteljesítést követő 12. hónap. 

 

Az utó-felülvizsgálati eljárás során észlelt üzemeltetést gátló hiba felmerülésének 

esetén, Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a jelzett 

hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy 

Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Ha az utó-

felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a meghatározott 

határidőn belül nem teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkát a jótállási 

biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetnie. A javítás (pótlás) költségét a 

Vállalkozó utólag nem vitathatja. 

 

10 Felek jogai és kötelezettségei 

 

10.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megfelelő teljesítése 

érdekében egymással szorosan együttműködnek, a jelen szerződésből származó 

esetleges vitákat jó szándékkal, az együttműködés és a kölcsönös egyetértés 

szellemében, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 

 

10.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződéshez kapcsolódó műszaki-

kivitelezési kérdésekben, a munkák átadás-átvételénél felmerülő szakmai 

kérdésekben a Megrendelő műszaki ellenőre jogosult eljárni. A Vállalkozó 

tudomásul veszi továbbá, hogy a kijelölt műszaki ellenőr műszaki kivitelezési 

szakkérdésekben, ideértve az ezzel összefüggő lebonyolítási feladatokat is, a 

Megrendelő helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vállalkozót 
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nyilatkozattételre felhívni, bármikor a kivitelezés zavarása nélkül helyszíni 

ellenőrzést végezni, az átadás-átvételnél közreműködni. 

 

10.3. Jelen szerződés teljesítése vonatkozásában kapcsolattartásra az alábbi személyek 

jogosultak: 

 

10.3.1.  

 

Megrendelő részéről: …  

 

Név: ………………. 

Cím: ………………. 

Telefonszám: …………………….. 

e-mail cím: ………………………. 

 

Megrendelő műszaki ellenőrei: … 

               

Név:  

Cím:  

Telefonszám:  

e-mail cím:  

kamarai nyilvántartási szám:  

 

 

  ….. Megrendelő teljesítés igazolás kiállítására jogosult tagja. 

 

10.3.2.  

 

Vállalkozó részéről:  

 

Név: ………………. 

Cím: ………………. 

Telefonszám: …………………….. 

e-mail cím: ………………………. 

  

 

Felelős műszaki vezető: 

 

Név: ………………………… 

Cím: ………………………… 

Jogosultság sz: ………………….. 

Telefonszám: …………………….. 

e-mail cím: ………………………. 

 

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ 

felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember útépítési kivitelezési 

szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje: ……… hónap 

     

10.3.3. 
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         Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést – vagy más 

közlést – az e-naplóban rögzítik vagy egyéb esetben írásban kötelesek megküldeni 

a másik fél részére személyes kézbesítéssel; vagy postán ajánlott küldeményként; 

vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés 

esetén a címzett Fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres 

küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél 

az átvétel napját, sikertelen kézbesítés esetén a levél postai visszafordításának a 

napját, míg e-mailes értesítés esetén a címzett Fél szerverére történő megérkezés 

időpontját kell figyelembe venni. 

  

10.4. A jelen szerződés körébe tartozó munkáknál a Vállalkozó feladata a munkarend 

kialakítása, a felelős műszaki vezetés, a hatályos jogszabályok szerinti biztonságos 

munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tűzvédelem feltételeinek biztosítása. 

 

10.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a kivitelezés teljes időtartama alatt 

jogosult az építés folyamatos figyelemmel kísérésére, az építési területre képviselői 

vagy szakértői útján bemenni, az építési munkálatokat ellenőrizni. 

 

10.6. Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek jogában áll a munka véghatáridejének 

tartása, a műszaki feltételek betartása érdekében a munkákat bármikor ellenőrizni, 

észrevételt tenni, az eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizni. 

 

10.7. Vállalkozó az építési munkaterületet köteles előírásszerűen körülhatárolni, 

figyelmeztető táblákkal ellátni.  

 

10.8. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem 

terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

 

Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles 

őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását 

fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő 

utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles 

megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági 

határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy 

vagyonát. 

 

10.9. A munkavégzés során Vállalkozónak a helyszínt szabadon kell tartania minden 

szükségtelen akadálytól és minden fölösleges anyagot a környezetvédelmi 

előírásoknak megfelelő gondossággal és a magyar szabvánnyal összhangban kell 

tárolni. 

 

10.10. Vállalkozó köteles a munkák során a környezet védelme érdekében elvárható 

gondossággal eljárni.  

 

10.11. Vállalkozó a helyszínről a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen 

elszállítja, az építés környékét rendezett állapotban adja át. Vállalkozónak az építési 

munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségét naprakészen kell 

vezetnie, és a Megrendelőt értesítenie kell, ha az építési-bontási hulladék 

mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 

szóló jogszabályban előírt küszöbértéket. 
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         Amennyiben bármely hulladék anyagi minősége szerinti csoportban a keletkező 

építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM–

KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket, 

Vállalkozó köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot – a hulladék további 

könnyebb hasznosíthatósága érdekében – a többi csoporthoz tartozó hulladéktól 

elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adja.  

 

         A Vállalkozó a saját tevékenységéből származó hulladékokat, szemetet a 

munkaterület kijelölt helyein - környezetszennyezést kizáró módon - köteles 

gyűjteni.  

  

         A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag 

inert vagy nem veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el a hulladéklerakás 

szabályainak betartásával. 

 

         A bontott anyagokat, építési törmeléket, egyéb hulladékot, illetve aszfaltot 

Vállalkozónak a munkaterületről történő levonulás előtt össze kell gyűjtenie, 

bizonylatolnia kell, és dokumentálva el kell szállítania, a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII.7.) Korm. rendelet 

szerint.  

          A munkagépek által okozott olajfoltokat azonnal meg kell szüntetni. A szennyezett 

felitató anyag veszélyes hulladék, így kezeléséről szintén a vonatkozó jogszabály 

szerint kell gondoskodni. 

 

10.12. A munkavégzés során Megrendelő vagy harmadik fél ingatlanaiban, ingóságaiban 

bekövetkezett kárért Vállalkozó felel. 

          Vállalkozó feladata a munkaterület, valamint az igénybevett közterület – járda, 

úttest, stb. – folyamatos tisztán tartása. 

 

10.13. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó bevonására jogosult a 

Kbt. 138. § (2) – (5) bekezdésére figyelemmel. Felek a Kbt. 138. § (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy a jelen Szerződés 

teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a 

szerződés értékének 65 %-át. 

 

10.14. Vállalkozó alvállalkozó igénybe vétele esetén köteles Megrendelőt előzetesen 

értesíteni a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók adatairól, valamint köteles 

bejelenteni a kivitelezési munkák azon részeit is, amelyeknek teljesítéséhez az 

alvállalkozót igénybe kívánja venni. 

 

10.15. A szerződéstől eltérő munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kár esetén Vállalkozó 

köteles alvállalkozóját figyelmeztetni, illetve utasítani, vagy a munkát 

felfüggeszteni. A Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozókért teljes körű és 

korlátlan (objektív) felelősséggel tartozik, tevékenységükért, mint sajátjáért felel. 

 

10.16. Vállalkozó a beépített anyagok minőségét az érvényes rendeletek és szabványok 

szerint garantálja, és azt minőségtanúsítvánnyal, illetve a beépítésre került építési 

termékek gyártói teljesítmény nyilatkozatával igazolja. A szükséges bizonylatokat 
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Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás befejezésével egy időben átadja a 

Megrendelő képviselőjének. (Megrendelő ilyen irányú kérése esetén a Vállalkozó 

köteles a szükséges dokumentumokat az átadás-átvételi eljárást megelőzően is 

bemutatni a Megrendelő képviselőinek.) 

 

10.17. A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben 

megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők 

szigorú betartására. 

 

10.18. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről 

a Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni, és egyben lehetősége szerint 

azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani. 

  

10.19. Vállalkozó köteles a vállalt munkát a vonatkozó szabályok, hatósági előírások és 

engedélyek, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és 

minőségben szolgáltatni, a megállapodott határidőig elkészíteni. 

 

10.20. Ellenőrzések és vizsgálatok 

 

• Megrendelőnek, műszaki ellenőrének jogában áll megvizsgálni a beépített 

anyagokat és berendezési tárgyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben 

foglalt feltételeknek.  

• Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a műszaki feltételeknek, 

úgy a Megrendelő azokat visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles 

térítésmentesen kicserélni a visszautasított termékeket, vagy megtenni a 

szükséges módosításokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a műszaki 

feltételeknek. 

 

A Megrendelőnek és Műszaki ellenőrnek joga, hogy folyamatosan figyelje és 

ellenőrizze a jelen megállapodás szerint folyó összes munkát, és észrevételeit az 

építési naplóban írásban jelezze a Vállalkozó felé. Technológiai és munkavédelmi 

előírások súlyos megsértése esetén a Műszaki ellenőr leállíthatja a munkavégzést. 

 

10.21. Többletmunka: A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát 

képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az 

olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas 

megvalósítása nem történhet meg. Vállalkozó ezen többletmunka elszámolására 

nem jogosult.  

 

         A többletmunka utólag csak akkor számolható el, ha a vállalkozó által készített 

árazott tételes költségvetési kiírásban a tétel szerepelt, de a mennyiség előre nem 

látható műszaki szükségességből növekedett. Ebben az esetben a többletmunka 

elszámolása a költségvetési árakon történik. A Vállalkozó 3 napon belül köteles 

felmérési naplót és költségvetést készíteni a felmerülő többletmunkákról. 

Megrendelő műszaki ellenőre 5 munkanapon belül köteles az átadott 

dokumentációt felülvizsgálni. 

 

10.22. Vállalkozónak a munkaterület átvétele után 8 nappal el kell készítenie a 191/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés a) pontjában megjelölt 

munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet, az építmények és a közművek 
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összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázisterveket, 

valamint a Mintavételi és megfelelőségi tervet és a Technológiai utasítást az 

elkészült munkarészek, az elkészült munka minősítésének tanúsításához. 

 

10.23. A Vállalkozó feladata a munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló 

területek és egyéb melléklétesítmények, közművek kialakítása, valamint 

vállalkozásának befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a 

kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (különösen dúcolat, 

állványzat technikai eszköz és munkahelyi berendezés) telepítése, helyszínen 

tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő 

eltávolítása. 

 

10.24.  Felelősségbiztosítás: 

 

Vállalkozó a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 26.§ előírása alapján köteles 

felelősségbiztosítással rendelkezni legkésőbb a szerződéskötés időpontjára. A 

jelen munkára külön kötött szerződés esetén legalább 30.000.000,- Ft/év és 

legalább 10.000.000,- Ft/káresemény értékig terjedő fedezetet nyújtó teljes körű 

építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Meglévő állandó 

felelősségbiztosítás esetében a biztosítást ki kell terjeszteni jelen építési 

beruházásra úgy, hogy az a Vállalkozó folyamatban levő kivitelezési munkáira 

kellő fedezetet nyújtson. 

 

A Vállalkozó az érvényes és hatályos felelősségbiztosítás fennállását – a jelen 

szerződés általa történő aláírásának napján, - választása szerint - a következőképpen 

igazolhatja  

- a jelen szerződés tárgyára kötött biztosítást igazoló biztosítási kötvény 

egyszerű másolatával, vagy 

- a meglévő biztosítás kiterjesztése esetén a biztosítási kötvény egyszerű 

másolatával és a biztosító által kiadott fedezetigazolás egyszerű másolatával, 

amely tartalmazza, hogy a Vállalkozó a meghatározott kötvény szám alatt a 

biztosítónál a fedezetigazolásban megadott felelősségbiztosítási fedezettel 

rendelkezik, melynek hatálya kiterjed a fedezetigazolásban megadott munkára 

és értékre.  

 

A felelősségbiztosítás megléte és annak előző pont szerinti igazolása a 

szerződéskötés feltétele. 

 

Amennyiben a Vállalkozó az általa történő szerződéskötéssel egyidejűleg nem adja 

át a Megrendelőnek vagy nem az előzőekben részletezett tartalommal nyújtja be a 

teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítás fennállásának igazolását, úgy a 

Megrendelő nem köteles a szerződés aláírására, és az emiatt bekövetkező 

késedelemért a Vállalkozót terheli a felelősség. 

 

Ez esetben Vállalkozónak sem kártérítési felelősséggel, sem kártalanítással nem 

tartozik, jogosult azonban a Vállalkozóval szemben érvényesíteni az elállásból 

eredő kárainak megtérítését. Megrendelő ezt egyben a Vállalkozó szerződéskötéstől 

való visszalépésének minősül, és Megrendelő jogosult a következő, a jelen 

szerződés I. pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot 

tevővel szerződést kötni, amennyiben azt az összegezésben megjelölte. 
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10.25. Vállalkozó kötelessége az építési munkaterület őrzése, az építési munkaterület 

körülkerítése. Vállalkozó kötelessége annak biztosítása, hogy az építési 

munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói 

nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési 

napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és 

irányításában.  

 

10.26. Megrendelő a támogatási szerződésben vállalta 3 fő hátrányos helyzetű helyi lakos 

bevonását a kivitelezési munkába.  

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény 57/B. § (4) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján hátrányos helyzetű 

munkavállaló, aki  

a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban, vagy 

b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy 

c) 50 éven felüli személy, vagy 

d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy 

e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 

25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági 

ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba 

tartozik, vagy 

f) egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy 

szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak 

munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen; 

 

Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartamára vonatkozóan vállalja 3 fő hátrányos 

helyzetű helyi lakos folyamatos alkalmazását. Amennyiben a Vállalkozó 

érdekkörében fel nem róható módon a hátrányos helyzetű helyi lakos 

foglalkoztatása megszűnik, úgy azt haladéktalanul jelzi a Megrendelő felé és 

haladéktalanul gondoskodik más hátrányos helyzetű helyi lakos foglalkoztatásáról. 

Vállalkozó köteles a munkaterület átadásakor bemutatni Megrendelőnek a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály (helyileg illetékes Munkaügyi Központ) által adott írásbeli 

igazolást (hátrányos helyzetű helyi lakos) foglalkoztatásáról. 

 

11 A szerződés módosítása és megszűnése 

 

11.1. A Szerződés csak a Kbt. szerződésmódosításra irányadó rendelkezései (Kbt. 141. §) 

szerint módosítható. 

  

Ha a Szerződés aláírására jogosult személyében időközben változás áll be, a másik 

Fél jogosult a változással érintett Féltől a változás jogszerűségét alátámasztó irat 

(cégbírósági végzés vagy meghatalmazást tartalmazó irat) másolatát, indokolt 

esetben az eredeti irat bemutatását kérni. 

 

11.2. A jelen szerződés megszűnik, ha a Vállalkozó valamennyi kötelezettségét 

hiánytalanul teljesítette, továbbá jelen pontban meghatározott esetekben és 

feltételek mellett a Felek azonnali hatályú felmondásával, illetve jogszabály 
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erejénél fogva a jogszabályi feltételek bekövetkezése esetén. 

 

 Amennyiben a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit bármelyik fél súlyosan 

megszegi, a sérelmet szenvedett másik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani egyoldalú írásbeli nyilatkozat útján, és követelheti a neki okozott kár 

megtérítését, valamint a jelen szerződés szerinti egyéb szankciókat – különös 

tekintettel a kötbérkövetelésekre – jogosult érvényesíteni. Súlyos 

szerződésszegésnek minősül különösen, ha 

a) Vállalkozóval szemben jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, 

b) Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt törlési eljárás indul, 

c) Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti Megrendelőt, vagy valótlan adatot 

szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon káros hatással lehet a szerződéses 

kötelezettségek teljesítésére, 

d) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, 

e) Vállalkozó együttműködési kötelezettségét tartósan elmulasztja, vagy egyébként 

olyan magatartást tanúsít, mely sérti Megrendelő gazdasági, szakmai érdekeit, 

f) Megrendelő vállalkozói díj fizetési kötelezettségével kilencven napot meghaladó 

késedelembe esik, 

g) titoktartási kötelezettségét bármelyik Fél megszegi, 

h) a Vállalkozó megszegi a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre, illetve 

alvállalkozókra és teljesítési segédekre vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi 

előírásokat, vagy olyan személy vagy szervezet kerül bevonásra a teljesítésbe, 

amellyel szemben összeférhetetlenség vagy kizáró ok áll fenn. 

 

11.3.  A szerződés megrendelő részéről történő felmondása a szerződésszegéshez fűződő 

egyéb szankciók és jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza. 

 

11.4. Jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Felek kötelesek 30 napon 

belül elszámolni egymással, amelynek keretében Vállalkozó köteles a részére 

átadott valamennyi dokumentumot hiánytalanul átadni teljességi nyilatkozat 

megtétele mellett. 

 

11.5. Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja, vagy - a 

Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely 

nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 

258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából 

eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a 

bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

11.6. Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, 

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését 

követően Megrendelő tudomására jut, hogy Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból. 



 

35 
 

 

11.7. Megrendelő a szerződést a Kbt. 143. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel 

felmondja, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon, amennyiben 

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

 

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

11.8. Az előzőek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt 

már szerződésszerűen teljesített szolgáltatás pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

12 Titoktartás 

 

12.1.  Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megkötése és teljesítése során a 

Vállalkozó tudomására jutott valamennyi információ és adat üzleti titkot képez. 

 

12.2. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat és 

információkat jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértéket meghaladóan nem 

használhatja fel, azokat a Megrendelő érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem 

kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, azok 

kizárólag a Megrendelő tulajdonát képezik, valamint azokról kizárólag a 

Megrendelő rendelkezhet. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az üzleti titoknak 

minősülő adatok és információk illetéktelen harmadik személlyel történő szóbeli 

közlése is nyilvánosságra hozatalnak minősül. 

 

12.3.  Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy titoktartási kötelezettsége jelen 

szerződés megszűnését követően is fennáll. 

 

12.4. A 12. pontban foglalt kötelezettségek megszegéséből származó, a másik Felet ért 

bizonyított kárt, az információt jogtalanul kiadó Fél köteles megtéríteni. 

 

13 Egyéb rendelkezések 

 

13.1.  Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható 

szervezetnek minősül. 

 

13.2. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekből nyilvános adatnak 

minősül. 

 

13.3. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai, 

a szerződés tárgyára vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, valamint Feleknek a 
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szerződés megkötése előtti írásbeli nyilatkozatai – különösen a közbeszerzési 

eljárás során tett nyilatkozatok – az irányadóak. 

 

13.4. Ha a Felek a felmerült vitát nem tudják egymás között peren kívül rendezni, a vita 

rendezése végett Magyarország hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bíróságához fordulnak. A Felek a Szerződést magyar nyelven írták alá, és a 

Szerződésre a magyar jogot tekintik irányadónak. 

 

13.5. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből Felek aláírása után 4 példány 

Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet. A felek a jelen szerződést többszöri 

átolvasás után, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják. Jelen szerződés hatályba 

lépéséhez a szerződő felek képviselőinek aláírásán kívül más szerv, szervezet, 

testület, hatóság ellenjegyzése, jóváhagyása nem szükséges. 

 

 

 

Kelt: Jászalsószentgyörgy, 201. ……………………… …………………, 201... 

…………….. 

 

 

 

 

........................................................................          ….……..................................................... 

   Megrendelő      Vállalkozó 

  

 

 

 

 

Jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 

2. számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénymásolata 

3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

4. számú melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonás 

5. számú melléklet: A Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti melléklet (adott esetben) 
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 4. sz. melléklet: 

 

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról 

 

 

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

………………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a „Vállalkozási 

szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” 

című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt kivitelezési 

munkálatainak elvégzésére.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés 

teljesítéséhez az alábbi alvállalkozót vonjuk be: 

 

 

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

 

kijelentem, 

 

hogy a „Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés 

teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót. 

 

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap 

 

 

 

 

 

  .......................................................  

  cégszerű aláírás 
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V. NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

„Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

Az ajánlatban csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok Oldalszám 

Felolvasólap  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján  

Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében  

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

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat  

Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 

bekezdés szerinti aláírás-mintája 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 

jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó 

és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás 

 

Ajánlattevő nyilatkozata, hogy cégügyében van-e folyamatban 

változásbejegyzési eljárás 

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolás 

 

Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos 

(konzorciális) szerződése  

 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat  

A jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról szóló 

nyilatkozat 

 

Nyilatkozat a szakemberek jogosultságai, kamarai nyilvántartásba vétele 

tekintetében 

 

Ajánlattevő cégszerűen aláírt ajánlata teljes terjedelmében írásvédett (jelszó 

nélkül olvasható, nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus 

adathordozón (Pl.: CD; DVD; Pendrive) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy az adathordozón benyújtott 

ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti 

megjelölésű ajánlat tartalmával  

 

MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személy 

rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozata 

 

MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személy szakmai 

önéletrajza 

 

Szakember iskolai oklevelének/okleveleinek egyszerű másolata  

Cégszerűen aláírt árazott költségvetés  

Nyilatkozat üzleti titokról  

Nyilatkozat felelősségbiztosításról  

Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok és a Kbt. szerinti kötelező 

egyéb nyilatkozatok 
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                                                      FELOLVASÓ LAP 

 

 

„Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

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

 

Ajánlattevő székhelye:  .............................................................................................  

 

Ajánlattevő adószáma:  .............................................................................................  

 

Ajánlattevő telefonszáma:  .............................................................................................  

 

Ajánlattevő faxszáma:  .............................................................................................  

 

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

 

Ajánlattevő adószáma:   .............................................................................................  

 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) nettó ………,- Ft 

2. 

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal rendelkező szakember útépítési kivitelezési 

szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) 

… hónap 

szakember neve: 

………….. 

3. 
A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-

átvételéről számított jótállás időtartama (hónap) 
… hónap 

 

 

 

Kelt:   

 

 

  .......................................................  

  cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT
1
 

a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában 

 

„Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás  

 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője  

 

nyilatkozom, hogy a „Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút 

kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító 

számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” tárgyban indított közbeszerzési 

eljárásban az általam képviselt ………………………………………. ajánlatot kíván 

benyújtani a közbeszerzési eljárásban. 

 

1. A Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy – az  

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai 

és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – az 

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi 

feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

2. Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra 

kerülünk – megkötjük, és a jelen ajánlatunkban a felolvasólapon szereplő 

ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük. 

3. Elfogadjuk a közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződéses feltételt a 

szerződéskötés alapjául. 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 

nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és teljesítjük az ajánlattételi 

felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

5. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt-

ben meghatározott összeférhetetlenségi követelményeknek. 

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

nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 

teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 

felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött 

szerződés teljesítése során. 

 

Kelt: 

 

  .......................................................  

  cégszerű aláírás 

                                                      
1
 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. 
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NYILATKOZAT  

 

a Kbt. 66.§ (4) bekezdése vonatkozásában 
 

„Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 

 

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 

jogosult képviselője, a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattevő a kis- 

és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján
2
 

 

 nem minősül kis- és középvállalkozásnak 

 középvállalkozásnak minősül 

 kisvállalkozásnak minősül 

 mikrovállalkozásnak minősül. 
 

 

Kelt: 

 

 

  .......................................................  

  cégszerű aláírás 

                                                      
2
 Megfelelő rész egyértelműen jelölendő vagy a nem kívánt rész törlendő! 
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NYILATKOZAT 

 

a kizáró okok fenn nem állásáról 

 

„Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

  

 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

…………………………… 

 

 

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 : 

 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti 

kizáró okok.  

 

 

 

Kelt: 

 

 

 ………………………………. 

  cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 

 

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

 

„Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

…………………………… 

  

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
3
: 

 

 

1. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. 

pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.
3 

 

2. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. 

pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa az alábbiakban 

megnevezett személy(ek)
:3

 

 

Név Állandó lakhely 

  

  

  

  

 

 
 

Kelt: 

 

 

 ………………………………. 

  cégszerű aláírás 

 

                                                      
3   A nem kívánt rész törlendő! 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(a-b)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(a-b)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)


 

45 
 

Nyilatkozat 

 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése tekintetében 

 

„Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a 

321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel 

felelősségem tudatában 

 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m :  

  

 

a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzési eljárásban nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 

 

Kelt:  

 

 

  .......................................................  

  cégszerű aláírás 
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AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA  

 

arra vonatkozóan, hogy cégügyében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás 
 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője  

 

nyilatkozom, 
 

hogy  a „Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az 

általam képviselt ……………………..………………………………………. (Ajánlattevő 

neve) cégügyében változásbejegyzési eljárás folyamatban van.
 
 

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
4 

 

 

Vagy 

 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője  

 

nyilatkozom, 
 

hogy a „Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az 

általam képviselt ……………………..………………………………………. (Ajánlattevő 

neve) cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.
4
 

 

  

Kelt:   

 

 

 

 ………………………………. 

  cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                      
4 A nem kívánt rész törlendő, a megfelelő rész kitöltendő! 
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NYILATKOZAT 

 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében 

 

„Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: 

………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) ajánlattételi 

felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és 

tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

 

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. Nyilatkozom a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés a) 

pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzésnek az alábbi része(i) 

vonatkozásában kívánunk alvállalkozót igénybe venni:
5
 

 

 

A közbeszerzés része(i): 

 

 

 

 

b. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés b) 

pontja alapján, hogy a közbeszerzés fenti pontban megjelölt része(i) tekintetében igénybe 

venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozók az alábbiak: 

  

 

Alvállalkozó neve, címe
6
 

(székhelye, lakóhelye) 

A közbeszerzés azon része, melyre 

az ajánlat benyújtásakor ismert 

alvállalkozót igénybe veszi 

  

  

 

 

                                                      
5
 A nem kívánt rész törlendő! 

6
 Amennyiben alvállalkozó neve, címe az ajánlat benyújtásakor még nem ismert, úgy kérjük erről kifejezetten 

nyilatkozni („nem ismert”). 
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Vagy 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: 

………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi 

felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és 

tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után nyilatkozom 

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót nem 

veszek igénybe.
5 

 

 

Kelt:  

 

 

 ………………………………. 

  cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 

a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 

 

„Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

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

………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy „Vállalkozási szerződés 

„Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című, 

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak 

elvégzésére.” tárgyú közbeszerzési eljárás során a jótállási biztosítékot határidőre benyújtjuk. 

 

Kelt:  

 

 

  .......................................................  

 cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 

 

a szakemberek jogosultságai, kamarai nyilvántartásba vétele tekintetében 

 

„Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

 

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

(cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy 

nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fogunk 1 (egy) fő olyan 

műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ 

felelős műszaki vezetői jogosultsággal, a jogosultságot a szerződés teljes időszaka alatt 

fenntartjuk, valamint hogy ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása a szerződéskötéstől 

való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és tudomásul vesszük, hogy ebben az 

esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 

 

 

 

Kelt:   

 

 

 

 ………………………………. 

  cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 

 

a CD; DVD vagy Pendrive melléklet vonatkozásában 

 

„Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: 

………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi 

felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és 

tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m :  

 

 

Az ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozón található írásvédett (jelszó nélkül 

olvasható, nem szerkeszthető) formátumú fájl tartalma teljes mértékben megegyezik az 

általunk becsatolt papír alapú, eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával. 

 

 

Kelt:  

 

  .......................................................  

 cégszerű aláírás 
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 

„Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig 

(év/hónap) 

Munkahely megnevezése, munkakör 

  

  

 

KÉPZETTSÉG/VÉGZETTSÉG, SZAKMAI TAPASZTALATI/GYAKORLATI IDŐ 

IGAZOLÁSA 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, időpontjai 

(év/hónap) 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti 

MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság 

megléte esetén a kamarai nyilvántartási szám: 

 

……………………………… 

 

EGYÉB 
 

Egyéb képességek: 

 

Szakértelem: 
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Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… ajánlattevő által ajánlott ……………… szakember 

részt veszek a „Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút 

kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító 

számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” tárgyú közbeszerzési eljárásban. 

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni 

kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre 

vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra 

vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 

akadályoznák.   

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek 

 

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap 

 

 

……..……… 

szakember saját kezű aláírása 
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NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

 

 

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

………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a „Vállalkozási szerződés 

„Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című, 

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak 

elvégzésére.” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés megkötésének 

időpontjáig építési- szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötünk, vagy meglévő 

felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű 

felelősségbiztosításra. 

 

Mértéke: 10.000.000 forint/káresemény és 30.000.000 forint/év. 

 

Tudomásul vesszük, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása az Ajánlatkérő szerződéskötéstől 

való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a 

második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést. 

 

 

Kelt:   

 

 

 

 ………………………………. 

     cégszerű aláírás 


