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I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és (ha van) honlap címe:  
 
Plasztik-Tranzit Kft. 
6414 Pirtó, Rákóczi Ferenc utca 41.  
Tel: +36 77 540 062 
Fax: +36 77 540 028 
Email: info@plasztik-tranzit.hu  
amelynek nevében és képviseletében ezen eljárás keretében az  
 
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.  
1139 Budapest, Gömb u. 33.  
Telefon: +36 14122462 
Fax:+36 14122469 
e-mail: reichstetter.zsuzsanna@okfon.hu  
jár el. 

 
2) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, 

valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak 
indoklása: 

 
Hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerint. 

 
3) Elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, 

közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek. 
Ha egyes közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés 
a 39. §-ban foglalt okok miatt nem biztosított, annak megjelölését, hogy az érintett 
dokumentumokat az ajánlatkérő milyen módon bocsátja rendelkezésre:  
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és 
teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja, elektronikusan 
megküldi valamennyi ajánlattevőnek. 
A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az 
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi 
határidő lejártáig.  
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat 
összeállításának költségét az ajánlattevő viseli.  

 
4) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  

 
6414 Pirtó, Rákóczi Ferenc utca 41 sz. Hrsz.:11/2 alatti üzemcsarnok építési munkáinak 
elvégzése 
 

mailto:info@plasztik-tranzit.hu
mailto:reichstetter.zsuzsanna@okfon.hu
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A beszerzés mennyisége:  
1 db, nettó 987,22 m2 alapterületű üzemcsarnok épület kialakítása. 

 
(A telken belül minimum 6 db parkoló elhelyezése nem tárgya jelen eljárásnak és a 
megkötendő szerződésnek.) 

 
A részletes műszaki leírás az ajánlattételi dokumentáció III. fejezetében található. 

 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
Fő szójegyzék 
Fő tárgy  
45213251-7 Üzemegységek, ipartelepek építése 
További tárgy(ak) 
45213220-1 Raktárépítési munka 
 

5) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési 
eljárást lefolytatják:  

 
Építési szerződés a 6414 Pirtó, Rákóczi Ferenc utca 41 sz. Hrsz.:11/2 alatti üzemcsarnok 
építési munkáinak elvégzésére 
 

6) Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, 
elektronikus árlejtés alkalmazására sor kerül-e: 
 
Jelen eljárásban nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési 
rendszer alkalmazására, és elektronikus árlejtés alkalmazására sem. 
 

7) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:  
 

A teljesítés határideje: a szerződés aláírásától számítva legfeljebb 6 hónap.  
 

8) A teljesítés helye:  
 
6414 Pirtó, Rákóczi Ferenc utca 41 sz. Hrsz.:11/2 
NUTS kód HU331 
 

9) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás:  
 
A Megrendelő a vállalkozói díjat a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 
30 napos határidővel, Vállalkozó adatainál megjelölt bankszámlájára, a Ptk. 6:130. § (1) 
bekezdésére és a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6), (8) bekezdéseire is figyelemmel fizeti 
meg.  
 
A Vállalkozó legfeljebb a szerződésben foglalt teljes vállalkozói díj 10%-ának 
megfelelő összegben, a Megrendelő részére megküldött előleg-bekérő dokumentum 
alapján előleg kifizetését kérheti. Az előleg-bekérő dokumentum minimum a következő 
adatokat tartalmazza: Vállalkozó neve, címe, bankszámlaszáma, az igényelt előleg 
nagysága (összege).  Az előleg megfizetésére a munkaterület átadását követő 15 napon 
belül kerülhet sor, feltéve, hogy a Vállalkozó az előleg-bekérő dokumentumot a 
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munkaterület átadásáig átadja a Megrendelőnek. Az előleg elszámolása a Vállalkozó 
választása szerinti számlába történő beszámítással történik. 
 
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.  
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § szerinti tartalékkeretet nem 
biztosít.  
 
A) Az Ajánlatkérő/Megrendelő és a Támogató közötti támogatási szerződés megkötése 
esetén: Ajánlatkérő részére a támogatás folyósítására a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontja szerinti 
utófinanszírozással kerül sor. 
vagy 
B) Az Ajánlatkérő/Megrendelő és a Támogató közötti támogatási szerződés megkötése 
hiányában: a szerződés során a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 
5.) Korm. rendelet nem alkalmazandó.  
 
A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
 

10) Az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 
 

Többváltozatú (alternatív) ajánlat megtételére nincs lehetőség.  
 

11) Részajánlat tétel lehetősége vagy annak kizárása: 
(Ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy 
valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy 
ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma.)  
 
Ajánlatkérő részajánlat tételre nem biztosít lehetőséget. 
 
A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai: Ajánlatkérő megvizsgálta a 
részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a munka nem 
osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. 
 

12) Az ajánlatok értékelési szempontjai: 
(Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § 
szerint meghatározott költség alapján választják ki, a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozását (kivételesen sorrendjét) is fel kell 
tüntetni) 

 
Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a legjobb ár-érték értékelési szempontja alapján 
értékeli. 
 
Értékelési szempont Súlyszám 
1. Nettó ajánlati ár (Ft) 6 
2. 1 fő építész (MV-É) felelős műszaki vezetőként végzett szakmai tapasztalata 
(0-60 hónap) 2 
3. Vállalt jótállási idő (min. 12 hónap, max. 36 hónap) 2 
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Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 0-10. 
 
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti 
ponthatárok közötti pontszámot: Értékarányosítás módszere a közbeszerzési 
dokumentum II. Fejezet 10. pontjában megadott képletek alkalmazásával. 

 
13) Kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 
Kizáró okok:  

– Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és 
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike 
fenn áll.  

– A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, 
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele 
szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.  

 
Megkövetelt igazolási mód:  

– Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján 
nyilatkoznia kell a fentiekben meghatározott kizáró okok hiányáról, valamint a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont igazolására a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint kell eljárni. 

– A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az 
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

– A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban - vagy több szakaszból álló 
eljárás esetén a részvételi jelentkezésben - be kell nyújtani az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a 
szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az 
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

 
14) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és 

a megkövetelt igazolási mód:  
 
14.1.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlattevőnek csatolnia kell: 
 
I. A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatban csak nyilatkoznia 
kell, hogy megfelel az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény(ek)nek. 
 
II. Az ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó alábbi 
igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell benyújtani:  
 
P1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felhívás 
feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje 
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számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a 
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben 
a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait 
az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 
beküldése nem szükséges.  
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alkalmazása esetén csatolni 
kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési 
tevékenységből és/vagy épület felújítási tevékenységből) származó, ÁFA nélkül 
számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) 
bekezdésben foglaltakra. 
 
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók. 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a 
gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kíván 
alkalmassági követelmény teljesül. 
 
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján 
is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglaltak szerint. 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 
P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény 
kimutatása alapján a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évben az 
adózott eredménye egynél több évben negatív volt. 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az 
ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő 
alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési 
kivitelezési tevékenység és/vagy épület felújítási tevékenység) származó – árbevétele 
nem éri el a nettó 100 millió Ft-ot. 

 
14.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

 
Az ajánlattevőnek csatolnia kell: 
 
I. A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatban csak nyilatkoznia 
kell, hogy megfelel az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény(ek)nek. 
 
II. Az ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó alábbi 
igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell benyújtani:  

 
Az ajánlattevőnek csatolnia kell: 
M1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az 
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben végzett, sikeres 
műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 
magasépítési kivitelezési tevékenység és/vagy épület felújítási tevékenység tárgyú 
referenciák ismertetését, megadva az alábbiakat: 
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– a teljesítés idejét (befejezés napja év/hó/nap) és helyét,  
– a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,  
– az ellenszolgáltatás nettó összegét (Ft),  
– az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az 

alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes 
referenciák vonatkozásában. 

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § 
(3) bekezdés szerinti referenciaigazolást. 
 
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi 
adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e.  
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) 
bekezdésre. 
 
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók. 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a 
gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kíván 
alkalmassági követelmények teljesülnek. 
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján 
is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglaltak szerint. 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 
M1) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben sikeres 
műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, 
legfeljebb 2 db magasépítési kivitelezési tevékenységből és/vagy épület felújítási 
tevékenységből származó referenciával, amely(ek)nek az értéke összesen eléri a nettó 
140 millió Ft-ot.  
 
Az M1) pont szerinti referenciakövetelményt ajánlattevő legfeljebb 2 db referencia 
igazolásával teljesítheti. 
 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
 

15) Az ajánlattételi határidő: 2017. május 22. 10:00 óra 
 

16) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:  
 
A benyújtás címe: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. 1139 Budapest, 

Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló. 
 
A benyújtás módja:  Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 

eredeti bekötött példányban, írásban és zártan, valamint 1 
példány CD-n (pdf formátumban) kell elkészítenie és 
benyújtania a dokumentáció II. Fejezet 7. és 8. pontjában 
részletezettek szerint a felhívásban megadott címre közvetlenül 
vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig.  
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Az ajánlatok munkanapokon 8:00 – 16:00 óra, pénteki 
munkarend esetében 8:00 – 12:00 óra, az ajánlattételi határidő 
napján 8:00 – 10:00 óra között nyújthatók be. 
 

17) Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), illetve annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven 
kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:  
 
Az ajánlat nyelve magyar, az ajánlatot csak magyar nyelven lehet benyújtani. 
Kivételt képezhetnek ez alól a gyártói adatlapok, termékleírások, amelyeket magyar, 
vagy angol nyelven is lehet mellékelni. 

 
18) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak:  
 

Helye: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. 
emelet tárgyaló.  
 
Ideje: 2017. május 22. 10:00 óra 
 
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az 
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez 
támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott 
szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.  
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik. 
 

19) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  
 
Az ajánlattételi határidőtől számított 60 naptári nap. 

 
20) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ:  

 
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 
 
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt, a 
meghatározott végteljesítési határidőtől számítva a teljes nettó vállalkozói díj 0,5%-a 
minden késedelemmel érintett naptári nap után, de maximum a teljes nettó vállalkozói 
díj 10%-a (tíz százaléka). 
 
Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés 
teljesítése alól. 
 
Jótállás: értékelési szempont szerint.  
 
A késedelmi kötbérre, valamint a jótállásra vonatkozó rendelkezéseket a dokumentáció 
részét képező szerződés tervezet tartalmazza.  

 
21) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: - 

 
22) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 

projektre (programra) vonatkozó adatok:  
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A) Az Ajánlatkérő/Megrendelő és a Támogató közötti támogatási szerződés megkötése 
esetén: a GINOP-1.2.1-16-2017-00393 azonosító számú „Mikro-, kis- és 
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című pályázat. 
vagy 
B) Az Ajánlatkérő/Megrendelő és a Támogató közötti támogatási szerződés megkötése 
hiányában: a közbeszerzés nem Európai Unióból származó forrásból támogatott. 

 
23) Egyéb információk: 

 
23.1. Ajánlatkérő a helyszíni bejárás lehetőségét is biztosítja. A helyszíni bejárás 

ideje: 2017. május 16-án 10:00 órától. Találkozás a 6414 Pirtó, Rákóczi 
Ferenc utca 41 sz. Hrsz.:11/2 szám alatti objektum bejáratánál.  

23.2. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem 
követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását. 

23.3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási 
címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-
mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az 
ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására 
feljogosító meghatalmazását. 

23.4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az 
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.  

23.5. Ajánlatkérő – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – előírja a dokumentációban 
megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás 
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

23.6. A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő 
nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 
minősül-e. 

23.7. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a 
dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek 
tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. 

23.8. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat 

benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
23.9. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus 

formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) 
példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 

23.10. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az együttes ajánlattevők 
együttműködéséről szóló megállapodást.  

23.11. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján 
nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az 
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és 
e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

23.12. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésre tekintettel felhívja a figyelmet arra, 
hogy a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő 
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
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követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az 
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban 
előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 
Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

23.13. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, 
környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg 
a Kbt. 132. § szerint. 

23.14. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a 
nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

23.15. Ahol e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján megalkotott külön 
jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely 
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem 
rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.  

23.16. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - 
jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a 
jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, 
így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 

23.17. Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az 
árbevétel és mérlegadatok tekintetében az üzleti év, referenciák tekintetétében 
pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapját kell figyelembe venni.  

23.18. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint az alvállalkozói teljesítés összesített 
aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.  

23. 19.  Jelen felhívásban és a dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban nem 
minden esetben lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető 
leírása. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 
szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való 
hivatkozást. Ezekben az esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és Ajánlatkérő bármely, a 
megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. 
Ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie az általa kínált termék típusát, 
nevét, vagy azon adatokat, amelyekből az egyenértékűség megállapítható.  

23.20. A Vállalkozónak rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott feladatra 
vonatkozóan megkötött vagy arra kiterjesztett, a szerződés időtartamára szóló, 
összesen legalább 120 millió Ft/év és 20 millió Ft/káresemény építőipari 
kivitelezési felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítás meglétét igazoló 
kötvényt a szerződés Vállalkozó általi aláírásának időpontjában be kell 
mutatnia a Megrendelő részére. 

23.22. Az ajánlathoz műszaki (szakmai) ajánlatot is csatolni kell. 
23.23. A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlattevőnek 

ajánlatában be kell mutatnia az 1 fő építész (MV-É) felelős műszaki 
vezetőként végzett szakmai tapasztalatát, akit be kíván vonni a teljesítésbe a 
közbeszerzési dokumentumok II. Fejezet 10.2. pontjában részletezettek 
szerint. 
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23.25. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei 
előírásai szerint kell eljárni. 

 
24) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. május 12.   
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II. ÚTMUTATÓ 
 
1. AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA 
 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint, a Kbt. harmadik része szerinti eljárási szabályok 
kerülnek alkalmazásra. Az eljárás fajtája hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás 
a Kbt. 115. § szerint. 
 
Az eljárásban nem lehet tárgyalni, ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül az 
abban leírt információk alapján bírálja el. Az ajánlattevőknek az ajánlatuk benyújtásával 
egyidejűleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy az ajánlatot még az 
ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani. 
 
A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban 
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.  
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és 
teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja, elektronikusan megküldi 
valamennyi ajánlattevőnek. 
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának 
költségét az ajánlattevő viseli.  
 
A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A 
közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők 
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a 
közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő 
felé egyetemlegesen felelnek. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az 
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.  
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg 
gazdálkodó szervezet alapítását. 
 
A Kbt. 36. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - 
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § 

(7) bekezdés]. 
 

A Kbt. 3. § szerinti értelmező rendelkezések ide vonatkozó szabályai: 
 
Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt 
be; 

 
Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 
alapanyag eladóját, 
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c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 
 
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint építési 
beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya 
nem haladhatja meg a meg a szerződés értékének 65%-át. 
 
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve 
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások 
nyújtását kínálja. 
 
 
2. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE ÉS KÖLTSÉGEI 
 
Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő 
információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet.  
 
Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek 
becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a 
hiteles fordítás benyújtását, azaz a Kbt. 47. § (2) bekezdésének megfelelően az ajánlattevő 
általi felelős fordítás benyújtása is elfogadott.  
A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell 
írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és 
értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával." Az 
ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem 
köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt 
észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a 
verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak 
fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az 
ajánlattevőnek viselnie kell. 
 
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 
ajánlattevőnek kell viselnie.  
 
A közbeszerzési eljárás bonyolítója az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., ezért az 
eljárás során mindennemű írásos anyagot az OKFON ZRt. címére kell benyújtani. 
 
3. DOKUMENTÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS  
 
A dokumentáció tartalmazza: 
 

- az ajánlattételi felhívást; 
- az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos útmutatót; 
- a műszaki leírást;  
- a szerződés tervezetet és  
- a nyilatkozat mintákat. 

 
Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő 
ajánlattétel érdekében - a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint a közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet a közbeszerzési eljárást 
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lebonyolító szervezettől, azaz az OKFON ZRt-től (fax: +36 1 412-2469, és e-mail: 
reichstetter.zsuzsanna@okfon.hu ). Az OKFON ZRt. valamennyi ajánlattevőnek írásban 
megküldi a választ a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejárta előtt 
ésszerű időben, illetve az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi. A kiegészítő tájékoztatás 
során adott válaszok az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képezik, ezeket az 
ajánlattétel során figyelembe kell venni. 
Kérjük, hogy az írásban feltett kérdéseket e-mailen (pdf és word formátumban) és 
telefaxon/levélben is szíveskedjenek megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadási 
időtartamot. 
 
Részajánlat nem tehető, továbbá többváltozatú (alternatív) ajánlat tétele sem megengedett. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a 
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást 
kérhet. 
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást ajánlatkérő a többi 
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül az ajánlattevő részére megküldi, 
megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat 
ajánlattevőnként tételesen.  
 
A Kbt. 71. § (4) bekezdés alapján ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az 
alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan 
alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) pontja szerinti, 
korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, 
a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az 
ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére. 
 
Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van 
folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem 
hívta fel hiánypótlásra. (Kbt. 71. § (5) bekezdés) 
 
Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem 
szereplő hiányt észlel. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az 
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt 
hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. (Kbt. 71. § (6) bekezdés) 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat, valamint indokolást kér írásban és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 
egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára 
figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe 
vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. 
 
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban 
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] 
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján. Az 
üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan 
sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 

mailto:reichstetter.zsuzsanna@okfon.hu
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indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy 
adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A 
gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 
kerül megfogalmazásra. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 44. § (2) bekezdés szerint a gazdasági szereplő nem 
nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 
bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- 

vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó 
információkat és adatokat, 

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 
vonatkozó információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem 
értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) 
bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

 
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: 
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján 
értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem 
tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra 
hozatalát megtilthatja. 
 
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során 
az Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, úgy az ajánlatkérő hiánypótlás 
keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum 
benyújtására. 
 
A Kbt. 73. § (5) bekezdésének megfelelően a dokumentáció 6. számú melléklete tartalmazza 
tájékoztatásként azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást 
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
 
4. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ OKMÁNYOK 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi el, ezért az ajánlatban benyújtandó 
iratok (ajánlatot alkotó okmányok) köre is ehhez a két szakaszhoz igazodik. 
 
A bírálat első szakaszában a kizáró okok fenn nem állásának igazolására, valamint a pénzügyi 
és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló 
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dokumentumokat nem kell benyújtania a gazdasági szereplőnek, hanem a Kbt. 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy 
az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A fenti 
iratokon kívül az ajánlatkérő által előírt valamennyi irat csatolandó az ajánlathoz. 
 
A bírálat második szakaszában, a Kbt. 69. § (4) és 81. § (5) bekezdése alapján az értékelési 
szempontokra figyelemmel csak a legkedvezőbbnek – illetve ha az ajánlatkérő az eljárást 
lezáró döntés meghozatalát megelőzően úgy dönt, akkor az értékelési sorrendben azt követő 
meghatározott számú következő legkedvezőbb - ajánlattevőtől kéri 5 munkanapos határidővel 
a kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt 
igazolások benyújtását. 
 
A) A BÍRÁLAT ELSŐ SZAKASZÁHOZ, VALAMENNYI AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL CSATOLANDÓ 
DOKUMENTUMOK 
 
4.1 Fedlap, a dokumentáció II. fejezet (Útmutató) 7. pontja szerint. 
 
4.2  Tartalomjegyzék a dokumentáció II. fejezet (Útmutató) 7. pontja szerint. 
 
4.3  Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés alapján a dokumentáció 1. 

számú melléklete szerint. 
 
4.4  Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelően a dokumentáció 2. számú 

melléklete szerint és 2/A. számú melléklet . 
 
4.5   Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság igazolása: 

 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint az ajánlatban a 
gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 
 
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját 
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) 
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az 
ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani csak. 

 
4.6 Kizáró okok igazolása:  

§ Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia 
kell a Kbt. 62. § (1) – (2) pont szerinti kizáró okok hiányáról a dokumentáció 3. 
számú melléklete szerint. 

§ A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont igazolására a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint kell eljárni, azaz: 
 

• a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem 
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jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén 
jegyeznek; 

• ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 
3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását 
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;  

• ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont 
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; 

 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 
pontja szerint a tényleges tulajdonos fogalma a következő: 

r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében 
meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad 
legalább huszonöt százalékával rendelkezik, 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, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - 
meghatározó befolyással rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást 
végrehajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a 
kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a 
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást 
gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, 
illetve az alapítvány képviseletében eljár. 

 
§ A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és 

adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában 
az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok a dokumentáció 3. 
számú melléklete szerint. 
 

§ A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra 
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 
62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót a dokumentáció 4. számú 
melléklete szerint. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az 
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 
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4.7 Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján a dokumentáció 5. számú 

melléklete szerint az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor 

már ismert alvállalkozókat. 
 

4.8 Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának 
másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem 
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre 
jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. 

 
4.9 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz 

köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

 
4.10 Műszaki (szakmai) ajánlat, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 
4.10.1 A beárazott tételes költségvetés.  

 
Az árazatlan költségvetési kiírásnak mind az anyag mind a díj tételeit be kell árazni. 
Az árazatlan költségvetések szerkezetén változtatni, az egyes sorokon módosítani nem 
lehet, továbbá sorok nem törölhetők és további sorokkal sem bővíthetők, valamint a 
költségvetési kiírás mennyiségi tételei nem változtathatók. Kérjük ügyeljenek arra is, 
hogy amennyiben egy munkanem esetében csak munkadíj értelmezhető, akkor ott ne 
szerepeljen anyagdíj. 

 
Amennyiben az ajánlattevő a tervek és az árazatlan költségvetési kiírások 
felülvizsgálata után azt állapítja meg, hogy a költségvetési kiírásban szereplő 
mennyiségek nem megfelelők, vagy hiányosak, úgy azt kiegészítő tájékoztatás kérés 
keretében, az arra adott Ajánlatkérői válasznak megfelelően a 4.10.2 pontja 
szerinti „műszaki tartalom kiegészítése” fejezetben kell megjelölni.  

 
A rezsióradíjakkal kapcsolatosan ajánlatkérő a következő tájékoztatást adja az 
ajánlattevők részére. 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 
meghatározza a rezsióradíj fogalmát. E szerint: 

2. § h) építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó 
kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez 
szükséges, egy aktív munkaórára vetített - a kivitelező tényköltségei alapján 
számított vagy tervezett - összes költsége.  
Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az 
üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, 
szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok 
fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a kivitelezési 
dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló 
minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját.  
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Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív 
Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban 
szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai 
ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek 
képezik. A rezsióradíj mértékét jelenleg a minimális építőipari rezsióradíj 
2015. évi mértékéről szóló 40/2015. (IX.14.) MvM rendelet tartalmazza. 

 
4.10.2 Műszaki tartalom kiegészítés: amennyiben az ajánlattevő a tervek és az 
árazatlan költségvetési kiírások felülvizsgálata után azt állapítja meg, hogy a 
költségvetési kiírásban szereplő mennyiségek nem megfelelők, vagy hiányosak, úgy 
azt kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, az arra adott Ajánlatkérői válasznak 
megfelelően a 4.10.2 pontja szerinti „műszaki tartalom kiegészítése” fejezetben kell 
megjelölni. 
 
4.10.3 Ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie az általa kínált termék típusát, 
nevét, vagy azon adatokat, amelyekből az egyenértékűség megállapítható.  
A tervben szereplő valamennyi megadott gyártótól vagy típustól való eltérést külön 
lapon is szerepeltetni kell, megadva minden olyan jellemzőt (pl.: méretek, anyag, 
bekötési pontok stb.) amellyel ajánlattevő bizonyítani tudja az egyenértékűséget. 

 
4.10.4 A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében azoknak a szakembereknek a 
megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése saját kezűleg aláírt 
szakmai önéletrajz és a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentum másolatának 
csatolásával, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai önéletrajznak 
minimálisan a személyes adatokat, a képzettségre és végzettségre vonatkozó 
információkat, továbbá a szakmai tapasztalatot kell megadni. A szakmai önéletrajz 
részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a szakember által megszerzett szakmai 
tapasztalatra. 
A szakembernek az önéletrajzban vagy külön nyilatkozatban arról is nyilatkoznia 
szükséges, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt az ajánlattevő rendelkezésére áll. 

 
4.12 Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában 

benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú 
(eredeti) példánnyal megegyezik. 

 
4.13 Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az együttes ajánlattevők 

együttműködéséről szóló megállapodást, amelynek minimálisan az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 

- a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, 
képviselő), 

- a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár, 
- a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés 

teljesítése tekintetében, 
- feladatmegosztás ismertetése a tagok között; 
- az esetleges alvállalkozók bevonására vonatkozó megállapodás ismertetése 

(melyik tag és milyen tevékenységre von be alvállalkozót) 
- kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe 
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B) A BÍRÁLAT MÁSODIK SZAKASZÁBAN, A KBT. 69. § (4) ÉS 81. § (5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 
BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 
 

1.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlattevőnek csatolnia kell: 
 
P1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felhívás 
feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje 
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a 
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben 
a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait 
az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 
beküldése nem szükséges.  
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alkalmazása esetén csatolni 
kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési 
tevékenységből és/vagy épület felújítási tevékenységből) származó, ÁFA nélkül 
számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. 

 
2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

 
Az ajánlattevőnek csatolnia kell: 
 
M1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az 
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben végzett, sikeres 
műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 
magasépítési kivitelezési tevékenység és/vagy épület felújítási tevékenység tárgyú 
referenciák ismertetését a dokumentáció 7. számú melléklete szerint, megadva az 
alábbiakat: 

– a teljesítés idejét (befejezés napja év/hó/nap) és helyét,  
– a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,  
– az ellenszolgáltatás nettó összegét (Ft),  
– az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az 

alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes 
referenciák vonatkozásában. 

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § 
(3) bekezdés szerinti referenciaigazolást. 
 
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi 
adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e.  
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5. AZ AJÁNLATI ÁR 
 
Az ajánlati árat magyar forintban (Ft) kell megadni a dokumentáció 2. számú melléklete 
szerint. 
 
A felolvasólapon megadott nettó ajánlati ár képzett érték, amely az ajánlatok 
összehasonlítását szolgálja. Ajánlatkérő a szerződést a költségvetés alapján adott nettó árra 
(vállalkozói díj) köti. 
 
Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki tartalmának ismerete mellett 
az alábbiakat is figyelembe kell venni. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való 
hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. 
Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak 
megfelel, és a megnevezettel egyenértékű. 
 
A beruházás kivitelezését a dokumentáció mellékletét képező tervdokumentáció alapján kell 
végezni, figyelembe véve a hatósági engedélyekben, állásfoglalásokban előírtakat.  
 
Az ajánlatkérő csak I. osztályú teljesítést fogad el. Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak 
kell lenniük, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem 
tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 
 
A nettó árakat 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 beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő 
vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. 
 
Az ajánlattevők csak magyar forintban (Ft) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés devizaneme 
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 kivitelezéshez, a hibák 
kijavításához szükséges költségeket is. 
 
6. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 
 
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az 
ajánlatához. 
 
7. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 
 
7.1 Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni: 

 1. ajánlattevő neve és címe 
 2. kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma 
 3. beszerzés tárgyának megnevezése 
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 Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt 
dokumentumok helyét az ajánlatban.  

 
 Ezt követi az összes többi dokumentum. 
 
 Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 eredeti nyomtatott, 

bekötött példányban valamint 1 példány CD-n (pdf formátumban) kell elkészítenie és 
benyújtania. 

 
7.2  Az ajánlat eredeti nyomtatott példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg 
az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 

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

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 
oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.  

 
7.4 Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasságának 

igazolására igénybe vett más szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a 
végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 
felhatalmazást kaptak.  

 
7.5 Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 

hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 
8. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSA, LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE 
 
8.1 Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti nyomtatott példányát és a CD-t/DVD-t egy közös 

borítékban (csomagban) kell lezárniuk. Ajánlatkérő eltekint a nehezen bontható, 
ragasztószalaggal többszörösen lezárt csomagolás alkalmazásától, a borítékot/csomagot 
elegendő egyszerű módon leragasztani. 

 
8.2 A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni: 

 
a) a következő címet: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., 1139 Budapest, 

Gömb u. 33. I. emelet; 
b) az ajánlat megnevezését (a beszerzés tárgyát), az ajánlattevő cégbejegyzési 

okmányokban szereplő nevét és székhelyét; 
c) a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni továbbá, hogy "Ajánlattételi határidő előtt 

nem bontható fel". 
 
8.3 Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az 

ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti 
felbontásáért. Amennyiben az ajánlat postai úton kerül feladásra, akkor annak az 
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ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem tudja 
elfogadni a postai késedelemből eredő hátrányos következmények mellőzésére irányuló 
ajánlattevői kérést. Ugyanezen követelmény alkalmazandó a futár útján történő 
továbbítás esetére is. 

 
9. AZ AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA 
 
9.1.  Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálása során az 

megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  
Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 
82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden 
egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § 
szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.  
Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal 
egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, elérhető adatbázisok adatait is. 

 
9.2.  Ajánlatkérő csak a fentiek szerint megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli az értékelési 

szempontok szerint. 
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 
megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, 
valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok 
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények 
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 
 

9.3. Ha az igazolások benyújtására felkért ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, 
illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat 
(ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen 
ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra 
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások 
benyújtására.  

 
9.4.  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján az ajánlatkérő az 

eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a 
legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú 
következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. (Ezzel a 
lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve 
valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz 
viszonyított sorrendje nem változik.) 

 
9.5.  Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely 

gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor megfelelő 
határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) 
bekezdés szerinti igazolásokat. 
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9.6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban – így jelen 

eljárásban is - a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozat (a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat) tekintetében az Európai Bizottság 
által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény 
Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § 
(1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.  

 
10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 
 
10.1. Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési 

szempontok szerint értékeli az alábbiak szerint: 
 

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása: 
 
Értékelési szempont Súlyszám 
1. Nettó ajánlati ár (Ft) 6 
2. 1 fő építész (MV-É) felelős műszaki vezetőként végzett szakmai tapasztalata 
(0-60 hónap) 2 
3. Vállalt jótállási idő (min. 12 hónap, max. 36 hónap) 2 

   
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 0-10. 

 
10.2.  A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti 

ponthatárok közötti pontszámot:  
 
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetén a fordított arányosítás, a 2. és 3. 
értékelési szempont esetén az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes 
ajánlatok tartalmi elemeit.  
 
Fordított arányosítás módszere 
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 10 
pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 
 
Az 1. értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az 
alkalmazandó képlet a következő: 

 

( ) minminmax
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PPP
A
A

P
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A
A
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PP
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legjobb

+−=

=
−

−
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ahol:  
P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:   a pontskála felső határa  
Pmin:   a pontskála alsó határa  
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)  
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Egyenes arányosítás módszere  

 
A 2. és 3. értékelési szempont esetében a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Az 
alkalmazandó képlet a következő: 
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A
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ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) 
Avizsgált. A vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Ajánlatkérő az alkalmazott bírálati részszempontokra az ismertetett módszerekkel 
kiosztja a pontszámokat. A kapott pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek 
kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a részszemponthoz tartozó 
súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A 
legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg a második legtöbb összesített 
pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlatot 
követő ajánlatot tevő. 

 
Ajánlatkérő az ajánlattevőknek az értékelés szempontjai szerinti vállalásaikat korlátozza a 
következő módon: 
 
Jótállás időtartama: 

minimális vállalás:   12 hónap 
maximális vállalás: 36 hónap 

 
Azt az ajánlatot, amelyikben az ajánlattevő a minimális 12 hónapnál kevesebb jótállást vállal, 
az ajánlatkérő érvénytelenként veszi figyelembe.  

 
Az ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amelyben az itt meghatározottakat meghaladó 
(m)érték található, úgy tekinti, mintha a maximális 36 hónapot vállalta volna. 
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1 fő építész (MV-É) felelős műszaki vezetőként végzett szakmai tapasztalata hónapban: 
 

A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében azoknak a szakembereknek a 
megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése saját kezűleg aláírt 
szakmai önéletrajz és a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentum 
másolatának csatolásával, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai 
önéletrajznak minimálisan a személyes adatokat, a képzettségre és végzettségre 
vonatkozó információkat, továbbá a szakmai tapasztalatot kell megadni. A 
szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a szakember által 
megszerzett szakmai tapasztalatra. 
A szakembernek az önéletrajzban vagy külön nyilatkozatban arról is nyilatkoznia 
szükséges, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt az ajánlattevő rendelkezésére áll.  

 
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt 
vett, úgy az egyes projektek során szerzett tapasztalatainak hónapszáma nem 
összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül 
attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.   
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen dokumentumokat a Kbt. 71. § (8) 
bekezdés b) pontja szerinti jelentős, nem egyedi részletkérdésre vonatkozó 
dokumentumoknak tekinti, ezért ezek hiánypótlása nem lehetséges.  
 

Ajánlatkérő az ajánlattevőknek az értékelés szempontjai szerinti vállalásaikat korlátozza a 
következő módon: 

 
minimális vállalás:   0 hónap 
maximális vállalás: 60 hónap 

 
Az az ajánlat nem kap pontot, amelyikben az ajánlattevő 0 hónap tapasztalatot vállal. 
 
Amennyiben az ajánlattevő a 2. értékelési részszempont alszempontjai vonatkozásában 60 
hónapot vagy annál kedvezőbbet (többet) vállal, úgy Ajánlatkérő az értékelési ponthatár felső 
határával azonos számú pontot (10 pont) ad. 

 
10.3. Ajánlatkérő az értékelést követően az egyes tartalmi elemekre adott értékelési 

pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 
 
 
Az ajánlattételi dokumentáció elválaszthatatlan részét képez a mellékelten átadott következő 
dokumentum: 
 
 
 
Ajánlatot adni, vállalkozni a dokumentációban meghatározott munkák teljes körű 
megvalósítására kell (az OTÉK, az MSz, a hatósági előírások és a hatályos jogszabályok, 
valamint az ajánlatkérőre vonatkozó jogszabályok betartásával), beleértve az esetlegesen 
szükségessé váló engedélyek beszerzését. 
 
Az ajánlatot az ajánlatkérő által kiadott, a dokumentáció részét képező tervek és a 
költségvetési kiírásában szereplő adatok alapján kell elkészíteni; mennyiségi kifogást, 
többletmunka igényt ajánlatkérő utólag nem fogad el. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való 
hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt; ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan (anyagot, berendezést) eszközt 
szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű. 
 
Ugyanakkor az ajánlatkérő igényli, hogy a tervben szereplő valamennyi megadott gyártótól 
vagy típustól való eltérést külön lapon is szerepeltetnie kell, megadva minden olyan jellemzőt 
(pl.: méretek, (műszaki specifikációk) anyag, bekötési pontok stb.) amellyel bizonyítani tudja 
az egyenértékűséget. 
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IV. SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉSTERVEZET 
 
Amely létrejött egyrészről a PLASZTIK TRANZIT KFT. (6414 Pirtó Rákóczi u. 41. sz. 
Hrsz.:11/2) Adószám: 11379650-2-03, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
másrészről a ______________________________ (Cím:___________________.) 
Adószám:________________ Cg:________________, mint Vállalkozó (a továbbiakban 
Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel. 
 
I. A szerződés tárgya 
1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja 6414 Pirtó Rákóczi Ferenc 

utca 41 sz. Hrsz.:11/2 alatti Üzemcsarnok építési munkáinak elvégzését, az I. számú 
mellékletben szereplő költségvetés műszaki tartalma alapján. 

 
2. A Felek kifejezetten kijelentik, és tudomásul veszik, hogy jelen szerződés megkötésére 

a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című és a 
GINOP-1.2.1-16-2017-00393 azonosító számú pályázat keretei között kerül sor.1 

 
3. Megrendelő részére a támogatás folyósítására a 2014-2020 programozási időszakban 

az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontja szerinti 
utófinanszírozással kerül sor.2 

 
II. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 
2. A kivitelezés megkezdésének időpontja:  …………………….. 
             A kivitelezés befejezésének időpontja: …………………….. 

Amely határidő egyben a Műszaki átadás-átvétel időpontja is. 
3. A Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben kikötött teljesítési határidő (részhatáridők) 

előtt is teljesíteni, azonban erről 5 nappal korábban köteles a Megrendelőt értesíteni. 
 
III. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
4. A szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját 

______________ Ft, azaz __________________ Ft összegben állapítják meg. A 
vállalkozói díj kifizetése továbbiakban a jelen szerződés II. sz. mellékletét képező 
„pénzügyi ütemezés” szerinti részletekben történik, a Vállalkozó részszámlái, illetve 
végszámlája alapján, az alábbiak szerint: 

 A vállalkozói díj megállapításának alapja, a vállalkozó által beárazott költségvetési 
kiírás. 

 A Vállalkozó jelen szerződésben vállalt munkákat egyösszegű ajánlata alapján végzi 
el. Vállalkozót megillető ellenszolgáltatás: átalánydíj. Megrendelő egyéb jogcímen 
semmilyen térítést nem fizet. 

 A vállalkozói díj esetében tartalékkeret kikötésére nem került sor. 
 A Megrendelő kötelezi magát, miszerint a Vállalkozó szerződésszerű szolgáltatását 

követően a munkákat átveszi és ezért a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói 
                                                
1 Az Ajánlatkérő/Megrendelő és a Támogató közötti támogatási szerződés megkötése hiányában jelen pont 
törlésre kerül.  
2 Az Ajánlatkérő/Megrendelő és a Támogató közötti támogatási szerződés megkötése hiányában jelen pont 
törlésre kerül. 
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díjat időben és rendben kifizeti. 
 A teljesítés során 4 darab számla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége 

biztosított az alábbiak szerint: 
 A Megrendelő részszámlázást biztosít: 
 A teljesítés során 4 darab számla benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak 

szerint: 
- az 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 25%-ának 
megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 25-%- át elérő megvalósult teljesítés 
esetén; 
- a 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 25%-ának 
megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 50-%-át elérő megvalósult teljesítés 
esetén 
- a 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 25%-ának 
megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 75-%-át elérő megvalósult teljesítés 
esetén 
- végszámla benyújtása: a teljes nettó vállaklozói díj 25%-ának megfelelő összegről az 
áfa nélküli vállalkozói díj 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki 
átadás-átvételt követően. A végszámla elismerésének feltétele sikeres műszaki átadás-
átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete 
szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaigazoltatása. 
 
Előleg fizetése 
A Vállalkozó legfeljebb a szerződésben foglalt teljes vállalkozói díj 10%-ának 
megfelelő összegben, a Megrendelő részére megküldött előleg-bekérő dokumentum 
alapján előleg kifizetését kérheti. Az előleg-bekérő dokumentum minimum a 
következő adatokat tartalmazza: Vállalkozó neve, címe, bankszámlaszáma, az igényelt 
előleg nagysága (összege).  Az előleg megfizetésére a munkaterület átadását követő 15 
napon belül kerülhet sor, feltéve, hogy a Vállalkozó az előleg-bekérő dokumentumot a 
munkaterület átadásáig átadja a Megrendelőnek. Az előleg elszámolása a Vállalkozó 
választása szerinti számlába történő beszámítással történik. 
 
Közművekkel kapcsolatos díjak 
Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi 
közműszolgáltatás díja (pl. víz, elektromos áram) a Vállalkozót terheli. 
Az ideiglenes közműbekötések és a szükséges mérők vagy almérők létesítéséről a 
Vállalkozó köteles gondoskodni, azok díját a Vállalkozó fizeti, ennek megtérítését a 
Megrendelőtől nem követelheti. 

 
5. A vállalkozói díj kifizetése átutalással történik a teljesítést követően,  

rész-számlák esetén  5 napon belül 
végszámla esetén 5 napon belül 

  
Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdés szerinti 
kamat és költségátalány felszámítására jogosult. 

6. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete a 
rendelkezésére áll. 

7.  Többletmunka megfizetésére – arra tekintettel, hogy a Felek átalánydíjban állapodtak 
meg – nincs lehetőség. 
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IV. KÖLCSÖNÖS KÖTELEZETTSÉGEK 
8.  A munkaterület átadásától kezdve, a vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, stb. 

előírások betartása, a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. Az ideiglenes víz és 
elektromos energiavételi csatlakozási pontok térítésmentes biztosítása a Megrendelő 
kötelezettsége.  

9. A szerződő felek  kijelentik, hogy mindketten belföldi  ÁFA fizetési adóalanyok, és 
nincs olyan jogállásuk mely alapján tőlük az adó fizetése ne lenne követelhető. 

10. A Megrendelő a kivitelezés teljes időtartama alatt tervezői művezetést biztosít a 
jogszabályokban előírt mértékben.  

11.    A Vállalkozó a munka elvégzéséhez jogosult alvállalkozókat igénybe venni, ezek 
munkájáért azonban úgy        felel, mintha a munkát maga végezte volna el., 
alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, 
amely anélkül nem következett volna be.  

             A vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek 
bejelenteni valamennyi alvállalkozóját, aki részt vesz a szerződés teljesítésében és a 
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról, is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. A vállalkozó a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles a megrendelőnek minden további, a teljesítésbe 
bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni és a bejelentéssel nyilatkozni arról 
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

             Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya a teljesítés során nem haladhatja meg a a 
szerződés értékének 65%-át. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet 
igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további 
közreműködőt. A Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési 
napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben mely alvállalkozók vesznek részt, 
és hogy az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138.§ (1) és (5) 
bekezdésében meghatározott mértéket. 

12. Az építés helyszínén a felek közötti kapcsolattartás a felek képviselői útján történik. 
A Megrendelő képviselője:       Papp Tiborné  Tulajdonos 06-30/249-4056
       
A Vállalkozó képviselője:  ____________   Váll.vez. _____________ 
 
A felek kijelölt képviselői jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan 
jognyilatkozat megtételére, ami nem igényli a jelen szerződés módosítását. 

13. A szerződő felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek 
eljárni. Mindkét felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés 
teljesítését befolyásoló bármely körülményt illetően. Mindkét fél köteles a károk 
megelőzése és az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle 
elvárható intézkedést megtenni. 

15. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak és a szakmai szokásoknak megfelelően elektronikus építési naplót 
vezetni. 

16. A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége és a tervvel való 
megegyezés, egyezőség, továbbá a munkálatok kérdésében, valamint a jogszabályi és 
más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása érdekében 
adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet ki a munka 
megszervezésére, és nem teheti terhesebbé a Vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak 
az építési naplóba bejegyzetten érvényes. 

17. Az építési tervdokumentációban feltüntetett (termékeket, berendezéseket) a 
Vállalkozó szerzi be.  
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18. A Vállalkozó rendelkezik a szerződésben meghatározott feladatra vonatkozóan 

megkötött vagy arra kiterjesztett, a szerződés időtartamára szóló, összesen legalább 
120 millió Ft/év és 20 millió Ft/káresemény építőipari kivitelezési 
felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt a szerződés 
Vállalkozó általi aláírásának időpontjában be kell mutatnia a Megrendelő részére. 
Vállalkozó Felelősségbiztosítás kötvényének száma: …………………………                                                        
A Biztosító megnevezése: ……………………….. 
(III. számú melléklet) 

 
V. ÁTADÁS- ÁTVÉTEL 
19. A Vállalkozó az elkészült létesítményt a 3. pontban megjelölt teljesítési időben 

átadás- átvételi eljárás keretében adja át. Az átadás- átvétel eljárás során a Vállalkozó 
köteles átadni a Megrendelő részére a beépített anyagok (termékek) megfelelőségi 
igazolásait  

20.  Az átadás- átvételi eljárásról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a 
létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és 
minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági 
igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben 
rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie.  

21. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű 
használatát nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Ha az 
átvétel megtörtént, az észlelt kisebb hibákat, hiányosságokat azonban a Vállalkozó a 
jegyzőkönyvben megjelölt határidőre mégsem küszöböli ki, akkor a Megrendelő 
jogosult a javítást (a hiányzó munkát) a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, 
illetve díjleszállításra jogosult. A hibák kijavításához (hiányok pótlásához) illetve az 
igényelt díjleszállításhoz igényelt szükséges összeget a Megrendelő jogosult az 
átadás- átvételt követően a Vállalkozó által kiállított végszámlából visszatartani. 

 
VI. A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI: 
22.   Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a 

jótállási/garanciális/  
szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz jelen szerződés aláírásainak megfelelően. 
Vállalkozó az árajánlatban tételesen felsorolt rendszer üzemképességéért vállal 
felelősséget és garanciát. A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó 
meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. Felek megállapodnak abban, hogy 
amennyiben a Vállalkozó~ olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen teljesít, úgy a 
Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke az 
eredménytelenül eltelt, a meghatározott végteljesítési határidőtől számítva a teljes 
nettó vállalkozói díj 0,5%-a (nulla egész öt tízed százaléka) minden késedelemmel 
érintett naptári nap után, de maximum a teljes nettó vállalkozói díj 10%-a (tíz 
százaléka). 

23.   Vállalkozó joga, hogy a létesítményen folyó munkálatokat felfüggessze mindaddig, 
ameddig a Teljesített  
számla kifizetése meg nem történik. A Vállalkozó ezen jogának gyakorlása egyoldalú 
nyilatkozattal történik és a késedelem 1. napjától kezdődően a Vállalkozó 
automatikusan mentesül mindennemű  kötbér  kártérítés és kárátalány megfizetése 
alól. 

24. A Vállalkozó az elvégzett munkákkal kapcsolatban a hibátlan teljesítésért ……. 
hónap jótállási kötelezettséggel, és szavatossági felelősséggel tartozik. A szavatossági 
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és jótállási határidők kezdete a műszaki átadás- átvétel időpontja. A Vállalkozó 
teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a jelen 
szerződésben rögzített határidőre a hatósági előírásoknak is mindenben megfelelően I. 
osztályú minőségben elvégezte és a kivitelezett létesítmény a rendeltetésszerű 
használatra alkalmas. Az …… hónap jótállás nem vonatkozik a gyártó által 
meghatározott, kevesebb jótállási időtartamú termékekre, valamint a nem 
rendeltetésszerű használatból adódó károkra. 

 
VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
25. Vállalkozó szavatolja, hogy a rendelkezik az alábbi szakemberrel, akinek felelős 

műszaki vezetőként végzett szakmai tapasztalata: 
 

Szakember neve Tapasztalat (hónap) 
Építész (MV-É)  

 
26. Az e szerződésben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 

- így különösen a szerződésszegésre, a vállalkozási szerződés általános szabályaira és 
az építési szerződésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

27. A felek az e szerződésből eredő vitáikat megkísérlik megegyezés útján rendezni. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek a Kiskunhalasi Városi Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
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A jelen szerződést - amely két egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült - 
a szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal egyezőt aláírták. 
 
Mellékletek: 
I. számú melléklet: Költségvetés  
II. számú melléklet: Pénzügyi ütemezés 
III. számú melléklet: Biztosítási kötvény másolata 
 
 
Kelt: …………………….., 2017.  
  
 Megrendelő                              Vállalkozó 
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II. sz. melléklet 

 Pénzügyi ütemezés  
 

 
A kivitelezés befejezésének időpontja:   2017. ……………………… 

  
 

I.- Részszámla  25%  Készültségi fok  a vállalási ár 25%-a    
II.- Részszámla 25%  Készültségi fok  a vállalási ár 50%-a  
III.- Részszámla 25% Készültségi fok a vállalási ár 75%-a    
Végszámla 100%-os készültség sikeres műszaki átadás             
 
 
                                                                  Befejezés sikeres műszaki átadással:      
 
 
 
 Megrendelő Vállalkozó 
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1. számú melléklet 
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

 
Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
Miután az Önök ajánlati felhívásának és dokumentációjának feltételeit a mellékletekkel együtt 
megvizsgáltuk – amelynek kézhezvételét és elfogadását ezennel igazoljuk – ajánlatot teszünk 
„6414 Pirtó, Rákóczi Ferenc utca 41 sz. Hrsz.:11/2 alatti üzemcsarnok építési 
munkáinak elvégzése” tárgyában a dokumentációban részletezett követelménynek 
megfelelően, a felolvasólapon megjelölt összegért, vagy bármely olyan összegért, amely az 
ajánlat részét képezi. 
 
Az eszközök szállítását az ajánlatunkban szereplő feltételek mellett elvállaljuk. Vállaljuk 
továbbá, hogy nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, valamint a műszaki leírásban 
megfogalmazott eszközök szállítását az ajánlatkérő elvárásainak és a szerződésben 
foglaltaknak megfelelően a Felolvasó lapon szereplő árakért és díjakért. 
 
Nyilatkozunk, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. Törvény szerint  
 
mikrovállalkozásnak minősül  
 
vagy  
 
kisvállalkozásnak minősül  
 
vagy  
 
középvállalkozásnak minősül  
 
vagy 
 
nem KKV (a megfelelő aláhúzandó). 
 
Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig terjedő időszakra tartjuk az 
ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt 
bármikor elfogadható. 
 
……………….. , év hónap        nap 
 
 ……………………………………………….. 

/cégszerű aláírás/ 



37 
 

 

2. számú melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 
 

1. Ajánlattevő 

1.1. Neve (megnevezése):……………………………………………….. 
1.2. Székhelyének címe:………………………………………………… 

1.3. Cégjegyzékszáma:………………………………………………….. 
1.4. Kapcsolattartó neve:………………………………………………. 

1.5. Telefon szám:………………………………………………………. 
1.6. Fax szám: …………………………………………………………. 

1.7. E-mail cím: ………………………………………………………… 
 

2. Az ajánlat tárgya:  
6414 Pirtó, Rákóczi Ferenc utca 41 sz. Hrsz.:11/2 alatti üzemcsarnok építési munkáinak 
elvégzése 

 
3. Értékelési szempontok szerinti vállalások: 
 

Nettó ajánlati ár  
1. Költségvetés alapján adott nettó ajánlati ár 

2. Műszaki tartalom kiegészítések 

3. Összesen nettó ajánlati ár ([1] + [2]) 

 
……………………………………..,- Ft 

……………………………………..,- Ft 
……………………………………..,- Ft 

1 fő építész (MV-É) felelős műszaki 
vezetőként végzett szakmai tapasztalata 

(0-60 hónap) 
…………………………. hónap 

Vállalt jótállási idő (min. 12 hónap, max. 36 
hónap) …………………………. hónap 

 

……………….. , év hónap        nap 
 
 ……………………………………………….. 

/cégszerű aláírás/ 



2/A. számú melléklet 
 

A KBT. 76. § (3) BEKEZDÉS B) PONTJA SZERINTI ÉRTÉKELÉSHEZ FIGYELEMBE VETT SZAKEMBER BEMUTATÁSA 
 

Alulírott ____________________(név), mint a(z) ______________________________ (cég) _________________________(székhely) 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntető jogi felelősségem tudatában ezennel nyilatkozom, hogy az alábbi 1 fő építész (MV-É) felelős 
műszaki vezető szakembert kívánom a teljesítésbe bevonni: 

 

Szakember neve 
 

 
Munkáltató neve és címe 

 

Szakmai 
tapasztalat 

(hónap) 

1 fő építész (MV-É) felelős műszaki vezetőként végzett 
szakmai tapasztalata bemutatása  

 
Időtartama 

(év/hó – év/hó) 
 

Ellátott feladatok bemutatása 

     
 
……………….. , év hónap        nap 
 
 ……………………………………………….. 

/cégszerű aláírás/ 



3. számú melléklet 
 

A 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY 62. § SZERINTI NYILATKOZAT 
 

 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre 
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 
 

n y i l a t k o z o m 
 

hogy a(z) ………………………………………………………………………. Ajánlattevővel 
 

szemben nem állnak fenn 
 

I. a Közbeszerzési törvény 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok.  
 

II. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében nyilatkozom, hogy cégünk olyan 
társaságnak minősül, melyet  
 

¨ nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy  
¨ amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.  
 
(A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni) 
 

Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is 
szükséges: 

 
Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelyének bemutatása az alábbi: 

 
 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó 
lakóhelye 

  
  
  
  

 
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy 
rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor az alábbi nyilatkozat kitöltése 
szükséges: 
 
Cégünknél a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonos nincs. 
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III. Nyilatkozom továbbá, hogy velünk szemben nem állnak fenn a Közbeszerzési törvény 62. 
§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok, amelyek szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 
akinek 
 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági 
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető 
vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő 
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben 
jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, 
vagy 

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős 
ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az 
elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - 
olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági 
szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy 
gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló 
ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő 
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 

 
IV. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az 
általunk bevont alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés szerinti kizáró okok. 
 
……………….. , év hónap        nap 
 ……………………………………………….. 

/cégszerű aláírás/ 



41 
 

 

4. számú melléklet 
 

A 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY 67. § (4) BEKEZDÉS SZERINTI NYILATKOZAT3 
 

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… 
(cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában  
 

nyilatkozom, hogy 
 
nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. 
 
 

 
……………….. , év hónap        nap 
 
 ……………………………………………….. 

/cégszerű aláírás/ 

                                                
3 A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók 
megnevezését. 
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5. számú melléklet 

 
A 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY 66. § (6) BEKEZDÉS SZERINTI NYILATKOZAT4 

 
 
 
 
Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… 
(cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában  
 

nyilatkozom, hogy 
 
A) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő 
szerződés teljesítéséhez az alábbi részbe kívánok alvállalkozót igénybe venni: 

§  
§  
§  

 
vagy 
 
B) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő 
szerződés teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozót. 
 
 
C) A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a 66. § (6) bekezdés a) 
pontjában megjelölt részek tekintetében az alábbi – az ajánlat benyújtásakor már ismert - 
alvállalkozó(ka)t veszem igénybe: 
 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) 
pontjában megjelölt rész Alvállalkozó neve, címe 

  
  
  

 
 
 
.........................., év hónap nap  
 
  ……………………………………………….. 

/cégszerű aláírás/ 
 

 
 

                                                
4 Az ajánlattevő esetében igaz kijelentés aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő. 
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6. számú melléklet 
 

A KÖRNYEZETVÉDELMI, SZOCIÁLIS ÉS MUNKAJOGI 
KÖVETELMÉNYEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉS 

SZERINT 
 
 
Az alábbiakban tájékoztatást adunk a közbeszerzési eljárások ajánlattevőinek azon 
szervezetekről, akiktől a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekre 
vonatkozó azon kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni tájékoztatást 
lehet kérni: 
 
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 
1056 Budapest, Bástya u. 35. 
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 
tel: 06-1-323-3600 
fax: 06-1-323-3602 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi Felügyelősége 
1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 
tel: 06-1-323-3600 
fax: 06-1-323-3602 

 E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 
Adózás: 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal 
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Telefon: +36-1-428-5100 
Fax: +36-1-428-5382. 
Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42 
 
Környezetvédelem: 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 
1539 Budapest, Pf. 675. 
Tel.: 1/2249-100 
Fax: 1/2249-262 
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 
 
Egészségvédelem: 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Központi telefonszám: 06-1-476-1100 
Központi faxszám: 06-1-476-1390 
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 

mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  
Telefonszám: 06-1-795-54-78 
e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 
 
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai 
Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság  
Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810  
Email: bbk@mbfh.hu 
 
A végzett tevékenység leírása: Budapest főváros valamint Pest megye közigazgatási területén 
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben – jogszabályban meghatározott 
esetek kivételével – első fokon jár el. 
 
 

A Kbt. 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezéseket tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke 

 
- 87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog 

védelméről 
- 98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek 

alkalmazásáról 
- 29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról 
- 105. számú ILO-egyezmény a kényszermunka felszámolásáról 
- 138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról 
- 111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos 

megkülönböztetésről 
- 100. számú ILO-egyezmény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka 

esetén járó egyenlő díjazásáról 
- 182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és 

felszámolására irányuló azonnali lépésekről 
- bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelméről és annak Montreáli 

Jegyzőkönyve az ózonréteget lebontó anyagokról 
- a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és 

ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény (Bázeli Egyezmény) 
- Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező 

anyagokról 
- Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes 

vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról 
(1998. szeptember 10.) és annak három regionális jegyzőkönyve 
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7. számú melléklet 
 

A LEGJELENTŐSEBB REFERENCIÁK ISMERTETÉSE 5 
 

„6414 Pirtó, Rákóczi Ferenc utca 41 sz. Hrsz.:11/2 alatti üzemcsarnok építési munkáinak elvégzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Teljesítés ideje (év/hó/nap)  
A szerződést kötő másik 

fél megnevezése és 
elérhetősége 

Az elvégzett munka rövid 
bemutatását olyan részletességgel, 

hogy az alkalmassági feltételnek való 
megfelelést egyértelműen 

megállapítható legyen 

Az ellenszolgáltatás nettó összege 
(Ft)  

    
    
    
    

 
 
Nyilatkozom, hogy a referencia listán feltüntetett szerződések teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 
 
…......................., 20... …..................... …...... 
 ……………………………………………….. 

/cégszerű aláírás/ 
 
 

                                                
5 A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 23. § és így a 22. § (3) bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, 
amelyben meg kell adni legalább a fenti referenciabemutatás tartalmában előírt valamennyi adatot és a szerződést kötő másik félnek nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
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