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A.  ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 

1.1. A Mezőkövesdi VG Zrt. (továbbiakban: Ajánlatkérő) a jelen Dokumentációban 
meghatározott, nemzeti értékhatárt meghaladó értékű, uniós értékhatárt el nem érő 
eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (továbbiakban: Kbt.) 
foglaltak szerint és a vonatkozó végrehajtási rendeletekben foglaltak 
figyelembevételével alakította ki. Kérjük, az eljárás megindításakor hatályos 
közbeszerzési törvény és az eljárás megindításakor hatályos eljárás tárgyához 
kapcsolódó vonatkozó végrehajtási rendeletek (az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáró 
szóló 321/2015. (X. 30.), az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) előírásai szerint készítsék el 
ajánlatukat! 

 
1.2. Ajánlatkérő jelen eljárás keretében ebben a Dokumentációban meghatározott 

feltételek szerint kér adatokat, információkat az Ajánlattevőktől (továbbiakban: 
Ajánlattevő). 

 
1.3. Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. és az ezen 

eljárás tárgyához kapcsolódó vonatkozó végrehajtási rendeletek előírásai szerint 
elkészített Felhívásban és Dokumentációban meghatározott összes feltételt, az 
ajánlattétel kizárólagos alapjául. 

 
1.4. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Felhívásban és 

a Dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és 
előírást. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után, 
amennyiben elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a 
kitűzött határidőkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból 
nem felel meg a Felhívásban és Dokumentációban megadott valamennyi 
követelménynek. 

 
1.5. Az Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más 

ajánlattevővel közösen, más Ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, más 
ajánlatot benyújtó Ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem 
igazolhatja [Kbt. 36. § (1) bekezdés]. 

 
1.6. Az Ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell adnia a munkák megvalósítására. Az 

Ajánlatkérő nem fogad el semmiféle kifogást azon az alapon, hogy az Ajánlattevő 
elmulasztotta a Dokumentáció valamely részének átvételét. 
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1.7. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, 
illetve a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos uniós és hazai jogi 
előírásokat, különös tekintettel a Kbt-re, és az eljárás tárgyához kapcsolódó 
végrehajtási rendeletekre. Az Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismeri, hogy 
tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre 
kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát mindezek figyelembevételével 
állítja össze. 

 
 

2. AJÁNLATKÉRŐ JOGA AZ AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATBAN 
 

2.1 Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy elfogadja vagy elutasítsa bármelyik 
ajánlatot, ha ennek a Kbt-ben meghatározott feltételei fennállnak. 

 
 

3. AJÁNLATTEVŐ KÖRE: AJÁNLATTEVŐK JOGAI ÉS 
KÖTELEZETTSÉGEI 

 
3.1. Ajánlattevő köteles viselni ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban 

felmerülő összes költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé e 
költségek felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától vagy 
kimenetelétől. 

 
3.2. Ajánlattevő részéről tilos a Dokumentáció harmadik félnek történő továbbadása, 

kivéve a szerződés teljesítésébe bevont gazdasági szereplő részére szükséges 
információk biztosítását, továbbá tilos a Dokumentáció közzététele és a jelen 
közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb felhasználása. 

 
3.3. Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig köteles 

tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 
 

3.4. Az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség 
és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek 
megfelelően kötelesek eljárni. 

 
3.5. Az Ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 71-72. § szerinti indokolásban 

elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (Ptk. 2:47. §-a) tartalmazó iratok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, 
figyelemmel a következő rendelkezésekre: 

 
Az Ajánlattevő 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)-(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így 
különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
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Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, 
hogy az adott információ, vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott 
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 
megfogalmazásra. 

 
Az Ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően 
kérheti, hogy más Ajánlattevő ajánlatának, hiánypótlásának, felvilágosításának, 
valamint a Kbt. 72. § szerinti indoklásának azon részeibe betekinthessen, mely nem 
minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet 
készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben biztosítja Ajánlatkérő, a kérelem 
beérkezését követő két munkanapon belül. Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot 
tevő Ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és 
az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt 
munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő 
érdekeit is. 

 
3.6. Ajánlattevőnek a Felhívásban, illetőleg a Dokumentációban rögzített tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 
 
3.7. A Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, 
adatokat, amelyek ellenőrzésére az Ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, 
elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult, 
ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. 

 
3.8. Ajánlattevők (adott esetben Közös Ajánlattevők) nem tartozhatnak a Kbt. 62. § (1)-(2) 

bekezdésében és a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok 
hatálya alá. 

 
 

4. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 
 

4.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Amennyiben közös ajánlattételre 
kerül sor, akkor a Közös Ajánlattevők kötelesek becsatolni ajánlatukba valamennyi a 
közös ajánlatban szereplő tag által aláírt megállapodásukat, amely legalább a 
következőket tartalmazza: 

 
a) A Közös Ajánlatban részt vevő felek nevét, székhelyét; 
b) A Közös Ajánlattevők nevét, címét; 
c) A Közös Ajánlattételi szerződés célját; 
d) Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát és a felhívásra való utalást. A 

Közös Ajánlatban részt vevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a 
közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni; 
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e) A Közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, 
egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, 
amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; 

f) Meg kell jelölni a Közös Ajánlattevők képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a 
természetes személy(eke)t, aki(k) a Közös Ajánlattevők nevében joghatályos 
nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra 
jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös Ajánlattevők 
képviseletére jogosult személy aláírási mintáját; 

g) Az Ajánlatkérőnek Ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban 
kizárólag a Közös Ajánlattevő az Ajánlattételi és teljességi nyilatkozatban 
megjelölt képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az 
eljárás során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt követően kizárólag a 
Közös Ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg; 

h) A Közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a vállalkozási díjból való részesedésük 
mértékét; 

i) Nyertes ajánlattétel esetén a kivitelezési szerződés aláírására, illetőleg a Kbt. 135.§ 
(3) bekezdése szerint, számlát benyújtani jogosultak megnevezését; 

 
4.2 Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek a 4.1 pontban meghatározottak szerint 

Közös Ajánlattételi szerződést kell kötniük. Az együttműködés feltételeit legalább a 
4.1 pontban felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A Közös 
Ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia 
kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 
4.3 Együttes ajánlattétel esetén a biztosítékokat közösen kötelesek nyújtani (vezető, tag, 

vagy az egyik tag, vagy a másik tag, vagy együttesen összeadódva) az együttes 
felelősségre való tekintettel. 

 
4.4 Amennyiben az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását 

írja elő, a közös Ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre 
bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik Közös Ajánlattevő részéről történt 
megsértése esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg. 

 
4.5 Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi 

határidő lejárta után változás nem következhet be. 
 
4.6 Az ajánlatok beadását követően Közös Ajánlat nem hozható létre, az egy közös 

ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az 
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 
 

4.7 Közös Ajánlat esetén minden tagnak a Felhívásban és a Dokumentációban foglalt 
előírások szerinti részletességgel kell beadnia a közös ajánlathoz beadott 
munkarészeket. 
 

4.8 Amennyiben a Közös Ajánlattevők nyertességük esetén a szerződés teljesítésére 
gazdasági társaságot kívánnak létrehozni, úgy e társaság meg kell, hogy feleljen az 
alábbi követelményeknek:  
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- A társaság csak Magyarországon vagy az Európai Unió bármely tagállamában 
bejegyzett, az adott állam társasági joga szerinti gazdasági társaság lehet. 

- A társaság jegyzett tőkéje el kell, hogy érje a szerződés áfa nélküli ellenértékének 
5%-át.  

- A társaság tevékenységi körei között szerepelnie kell a szerződés teljesítéséhez 
szükséges tevékenységeknek. 

 
 

5. DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA ÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
5.1. Dokumentáció tartalma 

Ajánlatkérő a Dokumentációt kötetekre bontva építette fel az alábbiak szerint: 
 

I. Kötet: DOKUMENTÁCIÓ 
 I. Fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 

Tartalmazza az Útmutatót, általános leírásokat az Ajánlattevők részére, 
melyek segítik a megfelelő ajánlattételt. 

 
 II. Fejezet: NYILATKOZATMINTÁK  

Ajánlattevő ajánlatának megkönnyítése érdekében tartalmazza azokat 
a formanyomtatványokat, amelyeket kitöltve, és cégszerűen aláírva 
kell az Ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie. Elektronikusan is 
átadásra kerül. 

 
 III. Fejezet:  SZERZŐDÉSTERVEZET  

 Tartalmazza jelen eljárás nyertesével megkötendő kivitelezési 
szerződés tervezetét. 

 
II. Kötet: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

Tartalmazza a projekt rövid bemutatását, műszaki leírásokat, árazatlan 
költségvetéseket, tervlapokat. 

 
5.2. Dokumentáció módosítása 

 
5.2.1. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja a Felhívásban, 

illetőleg a Dokumentációban meghatározott feltételeket a Kbt. 55. § (1) 
bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, hirdetmény közzétételével. 
 

5.2.2. Az Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg a módosított 

feltételekről írásban tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az 
Ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. 
 

5.2.3. Az Ajánlatkérő a Felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, 
amiről hirdetményt kell feladni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a 
gazdasági szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél érdeklődésüket jelezték [Kbt. 53. § 
(1) bekezdés]. 
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B. INFORMÁCIÓK 
 

1. KAPCSOLATTARTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MÓDJA 
 
1.1. A Kbt. 41. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás lezárásáig minden, az eljárással 

összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő 
visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható 
kapcsolattartási formát. 
 

1.2. A Kbt. 41. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a Kbt. a Felhívás vagy a 
Dokumentáció valamely kapcsolattartási formát kifejezetten nem kíván meg, az 
írásbeli nyilatkozatok a következőképpen teljesíthetőek: 
 

 postai vagy közvetlen kézbesítés útján (figyelemmel arra, hogy a Kbt. szerint 
előírt tájékoztatásra vagy információ kérésére a postai kézbesítés csak 
kivételesen és indokolt esetben vehető igénybe [Kbt. 41. § (5) bekezdés]; 

 faxon; 

 elektronikus úton (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 41. § (4) 
bekezdése alapján elektronikus úton megküldött dokumentumnak a legalább 
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, vagy a külön, a Kbt. 
felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek 
megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formátum minősül). 
 

1.3. Az ajánlattételi és teljességi nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel 
közöltek az Ajánlattevők (Közös Ajánlattevők) vonatkozásában joghatályos közlésnek 
minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra 
küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának 
pillanatában az Ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi Közös 
Ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  
 

1.4. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell 
az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az Ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti 
példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg 
adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 

 
 

2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

2.1 Ajánlatkérő elérhetősége: 
 
Mezőkövesdi VG Zrt. 

Levelezési cím: 3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 2. 
Telefonszám: +36-49/505-149 
Faxszám: +36-49/505-141 
E-mail cím: mezvgrt@t-online.hu  
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2.2 Ajánlatkérő képviseletében eljáró elérhetősége: 

 
EUnitas Kft. 

Levelezési cím: 1054 Budapest, Báthory u. 4. I./2a. 
Telefonszám: +36-1/301-0837 
Faxszám: +36-1/301-0836 
E-mail cím: info@eunitas.hu  

 
2.3 Jelen közbeszerzési eljárás tárgya: 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 
 
 

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 

3.1. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a 
megfelelő ajánlattétel érdekében - a Felhívásban, valamint a Dokumentációban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az alábbi 
címen: 
 
EUnitas Kft. 

Levelezési cím: 1054 Budapest, Báthory u. 4. I./2a. 
Telefonszám: +36-1/301-0837 
Faxszám: +36-1/301-0836 
E-mail cím:  info@eunitas.hu  

 
3.2. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően a Kbt. 56. §-a alapján ésszerű 

határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell 
megadni.  
 

3.3. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fentiekben foglalt válaszadási határidőt 
megelőző négy napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az 
ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. 

 
3.4. Ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő 

ajánlattételhez  szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a 
válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) 
bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának 
lehetőségével. 
 

3.5. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (5) bekezdése alapján a kiegészítő tájékoztatás megadása 
során az Ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette 
fel, valamint arra sem tartalmazhat információt a tájékoztatás, hogy azt az 
Ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg. 

 
3.6. Ajánlattevő írásban, a felhívás I.3) pontjában megjelölt telefax útján vagy e-mail útján 

(.pdf formátumban) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az eljárást bonyolító EUnitas 

mailto:info@eunitas.hu
mailto:info@eunitas.hu
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Kft-hez. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött 
kérdéseit .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen 
megküldeni. 
 

3.7. Jelen eljárásban Ajánlatkérő konzultációt nem kíván tartani.  
 
3.8. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: 2016. 06. 01-jén 09:00 órától. Találkozás helyszíne: 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület fsz. 13. sz. tárgyaló (3400 
Mezőkövesd, Mátyás király út 112.). 

 

 

4. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 

4.1. Ajánlatkérő az alábbiakban rögzíti azon központi szervezeteknek (hatóságoknak) a 
nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást 
kaphat az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről. Kérjük, hogy legyenek figyelemmel 
a teljesítés helyén illetékes szervezetekre is, melyekkel kapcsolatos tájékoztatást a 
központi szervezetektől kérjenek. 

 
◘ OMMF: 1024 Budapest. Margit krt. 85., levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 

639, tel: 06-1-346-9400, fax: 06-1-346-9417, zöld szám: 06-80-204-292, a 
területi kirendeltségek elérhetősége a www.ommf.gov.hu internet-
címen található 
 

◘ ÁNTSZ: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 
839. tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, a 
megyei és városi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-
címen található 
 

◘ MBFH: H-1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Tel.: +36-1-301-2900. 
Fax: +36-1-301-2903, a területileg illetékes bányakapitányságok 

elérhetősége a www.ommf.hu internet-címen található 
 

◘ Nemzeti Adó- és Vámhivatal: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. telefon: 

06-1-428-5100, www.nav.gov.hu 
 

◘ Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség: H-1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-
224-91-00, Fax: +36-1-224-92-62. 

 

http://www.ommf/
http://www.nav.gov.hu/
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C. AZ AJÁNLAT TARTALMI ÉS FORMAI 
KÖVETELMÉNYEI 

 
 

1. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE 
 

1.1 Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza a Dokumentáció valamennyi 
utasítását, a köteteket, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az 
Ajánlattevő nem adja meg a Dokumentációban kért összes információt, vagy ha a 
benyújtott Ajánlat nem felel meg a Felhívás és a Dokumentáció feltételeinek, az 
minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét 
vonja maga után. 
 

1.2 Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos költségek az Ajánlattevőt terhelik. Ajánlattevők 
saját kockázata az elkészítéssel kapcsolatos összes, a Dokumentációban és 
Felhívásban előírt ajánlatban benyújtandó dokumentum beszerzése és annak 
becsatolása. Ezekkel kapcsolatban Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal. 
 

1.3 Ajánlattevőknek az ajánlatot a Dokumentációban és a Felhívásban előírt 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtania. Lehetőség 
szerint (de nem kötelező jelleggel) a jelen Dokumentációban megadott 
tartalomjegyzék szerinti sorrendben, és a jelen Dokumentációban szereplő 
nyilatkozatmintákat alapul véve. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő 
kifejezett nyilatkozatát (Ajánlattételi és teljességi nyilatkozat - 
formanyomtatvány) a Felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
 

1.4 Az olyan ajánlat, amelyet az Ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek 
beszúrásával, becsatolásával dolgozott ki, érvénytelenítésre kerül. 
Többváltozatú ajánlat benyújtására nincs lehetőség. 
 

1.5 Az ajánlatában Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény alapján 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Ajánlattételi és teljességi 
nyilatkozat - formanyomtatvány). 
 

1.6 Ajánlattevőnek kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat a 
Felhívás előírásaival és a Dokumentációban szereplő feltételekkel 
összhangban az ajánlatában kell megadnia. A kizáró okok igazolása a 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések alapján történik. 
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1.7 A beruházás teljes műszaki tartalmát az Ajánlatkérő által kiadott 
Dokumentáció, illetőleg a műszaki leírás és a kiadott tervek tartalmazzák. A 
Szerződés megkötését követően a Vállalkozó nem hivatkozhat arra, hogy a 
beruházás műszaki tartalmát nem ismerte meg teljes egészében. 
 

1.8 Az ajánlat elkészítésének alapja az Ajánlattevők által megkapott 
Dokumentáció és a kapcsolódó Felhívás. Az ajánlatnak a jelen 
Dokumentációban szereplő közbeszerzés tárgyát képező munkák teljes körű 
elvégzését kell, hogy tartalmazza azon a módon, ahogy azt az Ajánlatkérő az 
ajánlattétel céljából kibocsátott Felhívásban, Dokumentációban és kapcsolódó 
dokumentumokban meghatározta. Az ajánlatban szereplő árakat magyar 
forintban kell megadni. 
 

1.9 Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő 
átszámításánál a Felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben 
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az 
Ajánlattevő saját központi bankja által a Felhívás feladásának napján 
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek 
szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti 
év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés 
napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. 
 

1.10 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
illetőleg szabadalomra, szabványra, műszaki engedélyre, előírásra, ajánlásra, 
vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának 
egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés 
mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell.  

 

1.11 A beárazásra kerülő Mennyiség-kimutatásokban, tételes árazatlan 
költségvetésben a tervezők által nevesített gyártmányok, berendezések, stb. 
helyett az Ajánlattevőknek lehetősége van mind műszaki paramétereiben, 
mind minőségben velük egyenértékű más gyártmányokat, berendezéseket, 
stb. megajánlani. 
 

1.12 A közbeszerzési műszaki leírásoknál illetve a tételes árazatlan költségvetésben 
meghatározott márkanevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak 
jelentőséggel. 
 

1.13 Az Ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai 
paramétereknek megfelelő termékeket is, ebben az esetben azonban a 
megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az igazolásra megfelelő lehet a 
gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert szervezet minősítése. 
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1.14 Ebben az esetben az árazatlan költségvetéstől, illetve a rendelkezésre bocsátott 
műszaki leírástól eltérő márkájú és/vagy típusú alapanyagok, eszközök, 
berendezések tekintetében az Ajánlattevőnek külön leírást kell készíteni, 
melynek tartalmaznia kell az eredeti megnevezést és típust, a helyettesítő 
termék, berendezés, eszköz megnevezését, márkanevét, típusát, valamint az 
egyenértékűség igazolására előírt dokumentumot.  
 

1.15 A nem megfelelőségből eredő károkért, az Ajánlattevő tartozik felelősséggel. 
 

1.16 Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes ismeretet szerezzen a maga számára a 
javasolt szerződéssel kapcsolatos minden ügy vonatkozásában az ajánlat 
benyújtása előtt. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő felkereste és 
megvizsgálta a helyszínt, amelyeket a tervezett munkák érintenek annak 
érdekében, hogy saját felelősségére minden olyan információt beszerezzen, 
amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges. 
 

1.17 Az Ajánlattevő kötelessége, hogy biztosítsa magát a beszerzési források, 
valamint az összes anyag, munkaerő, üzemanyag, víz, elektromos áram, 
egyéb energia és a munkákkal kapcsolatban szükséges hasonló dolgok 
beszerzését és szállítását illetően. 

 
 

2. AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI, LEZÁRÁSA ÉS 
JELÖLÉSE 

 
2.1. Ajánlattevőnek az ajánlatot papír alapon 1 eredeti példányban „Eredeti” 

megjelöléssel kell benyújtani, továbbá 1 példányban digitálisan - PDF formátumban 1 

fájlban – digitális adathordozón kell benyújtani. A digitális adathordozón 
csatolni kell a beárazott költségvetést kereshető (.xls vagy .xlsx) formátumban 
is. 
 

2.2. Amennyiben az ajánlat egyes példányai közötti formai vagy tartalmi eltérés van, az 
Ajánlatkérő az eredeti papírpéldányt tekinti hitelesnek, az ajánlat ez alapján kerül 
értékelésre. Ajánlattevők az ajánlatok elkészítésénél a Kbt. 66. § (1) bekezdésének 
megfelelően járjanak el.  

 
2.3. Az ajánlat példányait géppel, vagy tintával olvashatóan kell írni, az ajánlat elején 

oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket csatolni, és a kiadott nyomtatványoknak 
megfelelően alá kell írnia az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy 
olyan személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy Ajánlattevő nevében 
eljárjanak.  
 

2.4. Az ajánlatokat sértetlenül (csak a csomagolás megbontásával felbonthatóan), minden 
oldalát (szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat) folyamatosan 
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sorszámozva kell benyújtani. Folyamatosan, 1-től kezdődően, egyesével növekvő 
sorrendben haladva (1,2,3,...) kell sorszámozni. 
 

2.5. Az ajánlat eredeti 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. 
 

2.6. Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti példányát egy darab borítékban, vagy 
csomagolásban kell benyújtani.  
 

2.7. A borítékot, csomagot a Dokumentációban (II. Fejezet - Nyilatkozatminták / 
Csomagolás címzése) megadott minta szerint kell felcímkézni. 
 

2.8. Ha a boríték, csomag nem a fenti pontokban foglaltak szerint van lezárva és 
megcímezve, akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves 
helyre történő továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért. 
 

 

3. ALÁÍRÁS 
 

3.1 Az ajánlatban tett nyilatkozatokat a nyilatkozatot tevőnek (az aláírásra jogosultnak, 
meghatalmazottnak) minden esetben cégszerűen alá kell írnia, illetve a szakemberek 
tekintetében az adott szakember saját kezű aláírásával kell ellátnia. 
 

3.2 Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet 
kivéve, ha az Ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor a javításokat az 
Ajánlattevőnek külön is alá kell írnia. 
 

3.3 Amennyiben Ajánlattevő valamely más gazdasági szereplő kapacitásaira 
támaszkodik, vagy alvállalkozó(ka)t von be, úgy a nyilatkozatokat az adott 
alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőnek, alvállalkozónak kell cégszerűen 
aláírnia. 

 
 

4. AJÁNLAT BENYÚJTÁSA 
 

4.1 Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani a Felhívás 
I.3. pontjában meghatározott címre, a Felhívás IV.2.2 pontjában megadott határidőig. 
Postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat az Ajánlattevő viseli. 

 
4.2 Az ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérő által kinevezett 

személy ír alá. A határidő után beérkezett ajánlat az Ajánlattevő személyének 
megállapítása céljából felbontásra kerül és erről külön jegyzőkönyv készül. 

 
4.3 Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási (ajánlattételi) határidőnél később érkezik 

meg, az érvénytelennek minősül. 
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5. AZ AJÁNLAT NYELVE 
 

5.1. Az eljárással és az ajánlattal kapcsolatosan keletkezett minden dokumentum nyelve a 
magyar. Az ajánlatok csak magyar nyelven nyújthatóak be. 

 
5.2. Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat. 

Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő nyelvű 
dokumentumhoz magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell 
csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján azon 
Ajánlattevőknek, akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be az ajánlatuk 
részeként, az adott dokumentum nem hiteles fordítása is elfogadható, melynek 
helyességéért Ajánlattevő felel. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar 
fordítással - ajánlatkérői hiánypótlást követően - el nem látott dokumentumokban 
foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során nem veszi figyelembe. 

 
5.3. Fordítás: Amennyiben bármely az ajánlat részét képező irat nem magyar nyelven kerül 

kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hiteles, vagy 
az ajánlattevő által készített „felelős” magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. 
„Felelős fordítás” alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az 
Ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy annak tartalma mindenben 
megfelel az eredeti szövegnek. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 
közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven 
kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a 
nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok 
alkalmasak. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. 
nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 36.§ (3) bekezdés alapján az 
Ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű 
dokumentumot tekinti irányadónak. 

 
 

6. AZ AJÁNLAT RÉSZEI 
 

6.1 TARTALOMJEGYZÉK 
 

6.1.1 Az ajánlat tartalomjegyzékének mintáját, iratjegyzékét (az ajánlat részeként 
benyújtandó igazolások és nyilatkozatok jegyzéke), amelyben felsorolt minden iratot, 
tartalmaznia kell az ajánlatnak, a Dokumentáció II. fejezet M0 formanyomtatványa 
tartalmazza. 

 
6.2 IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK, ALKALMASSÁGOK IGAZOLÁSA, 

JOGOSULTSÁGOK 
 

6.2.1 Ajánlattevő alkalmasságát igazoló, a jelen Dokumentációban meghatározott iratoknak 
kétséget kizáróan bizonyítaniuk kell, hogy Ajánlattevő, ajánlata benyújtásakor a 
Felhívásban meghatározott jogosultságokkal, minősítésekkel rendelkezik. 
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6.2.2 Az alkalmasság igazolására becsatolt igazolásoknak, okiratoknak, dokumentumoknak 

olyan tartalmúaknak kell lenni, amelyekből pontosan megállapíthatóak a Felhívásban 
előírt alkalmassági követelmények. Minden információt tartalmazniuk kell, amelyekből 
a Felhívásnak való megfelelést egyértelműen lehet vizsgálni. 

 
6.2.3 A Felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más 

szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az 
ajánlatban ezt a szervezetet és a Felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az 
Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. 

 
6.2.4 A 6.2.3. pont szerint kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási 

módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 
6.2.5 Ajánlattevő és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szervezet csatolja be az ajánlatba 

becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 
9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját, vagy elegendő, ha Ajánlattevő az ajánlatba 
olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol 
be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat 
alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró 
jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását 
is tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevő, vagy a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 
szervezet (cég) ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy Ajánlattevő 
köteles az ajánlatához csatolni ezen szervezet tekintetében a cégbíróság elektronikus 
nyilvántartásból lekért iratot-, vagy olyan dokumentumot, amellyel Ajánlattevő igazolni 
tudja, hogy a változásbejegyzési kérelmet a szervezet a Cégbírósághoz beadta, és ezt a 
bíróság igazolja. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az 
Ajánlattevő(k), alvállalkozók, ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a 
www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti 
útvonalon nem érhető el, vagy a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon elérhető cégkivonat 
nem egyezik meg az ajánlattételi határidő lejártánál 30 napnál nem régebbi 
cégkivonattal, akkor az ajánlatba csatolandó az Ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és 
kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártánál 30 napnál 
nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata. Ajánlattevő szíveskedjen ajánlatába 
becsatolni erre vonatkozó nyilatkozatát (Nyilatkozat cégkivonattal kapcsolatban 
formanyomtatvány). 

 
6.2.6 Nyertes ajánlattevő a kivitelezési munkák ütemezésének tervezése során köteles a 

Megrendelővel egyeztetni a fejlesztéssel érintett intézmény működtetésének kivitelezési 
tevékenységgel történő összehangolásában, mivel a kivitelezés helyszíne a kivitelezés 
ideje alatt is működik. Ezen körülmények miatt nyertes Ajánlattevő munkáját köteles 
úgy ütemezni és szervezni, hogy az ott folyó tevékenységet a lehető legkisebb 
mértékben befolyásolja vagy zavarja.  
 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
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6.2.7 Jelen Dokumentáció II. kötetében található nyilatkozatmintákat az Ajánlatkérő az ajánlat 
elkészítésének könnyítése céljából bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére. A 
mintanyomtatványok tekintetében a lábjegyzet és a magyarázatként feltüntetett szürke 
döntött betűs rész elhagyható. 

 
 

7. AZ AJÁNLAT BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE 
 

7.1. Ajánlattevőnek ajánlatát az alábbi címre és határidőre közvetlenül, vagy postai úton 
esetleg futárral kell benyújtania: 

 
EUnitas Kft. 

Levelezési cím: 1054 Budapest, Báthory u. 4. I./2a. 
Telefonszám: +36-1/301-0837 
Faxszám: +36-1/301-0836 
E-mail cím:  info@eunitas.hu  

 
Ajánlat benyújtásának határideje, illetve a bontás ideje a Felhívás IV.2.6) pontjában 
megadott időpont (CET). 

 
7.2. Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől péntekig munkanapokon 9:00 

és 15:00 óra, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 10:00 óra között 
lehet leadni. Az ajánlattételi határidő: 2016.06.09. 10:00 óra. 

 
7.3. Ajánlatkérő az általa meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott 

ajánlatokat, a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 
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D. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA, VIZSGÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSE 
 

1. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 
 
1.1. Ajánlatkérő az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő 

lejártának időpontjában megkezdi. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig 
benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. 

 
1.2. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Felhívás IV.2.2) pontjában pontosan megadott 

időpontban és helyszínen, az Ajánlatkérő képviselői, az Ajánlattevők megjelent 
képviselői, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban 
meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek jelenlétében bontja fel. Az 
Ajánlattevők jelenlévő képviselőinek jelenléti ívet kell aláírniuk jelenlétük igazolása 
céljából. 

 
1.3. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét 

(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek 
az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 

 
1.4. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet vesz fel, 

amelyet a bontástól számított 5 napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek. 
 
 

2. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA 
 

2.1. Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a benyújtott ajánlatok megfelelnek-e a Közbeszerzési 
Dokumentumban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 
2.2. Ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatokat értékeli a Felhívásban és a Dokumentációban 

meghatározott bírálati szempont(ok) alapján. 
 
 

3. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSEKOR HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS 
KÉRÉS (KBT. 71. § ALAPJÁN) 

 
3.1. Az Ajánlatkérő az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a 

hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű 
kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az 
Ajánlattevőktől felvilágosítást kér. 

 
3.2. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az Ajánlatkérő a 

többi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül az Ajánlattevők részére 
megküldi, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó 
hiányokat. 
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3.3. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és 
kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a Felhívás, a 
Dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új 
gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba.  

 
3.4. Mindaddig, amíg bármely Ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás 

nyújtására – a 3.2. pont szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő 
van folyamatban, az Ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az 
Ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 

 
3.5. Ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem 

szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során 
már nem pótolhatók. 

 
3.6. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 

a) a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses 
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó 
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre 
vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés 
esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes 
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az 
értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 
3.7. Ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás 

megadása a 3.3. és 3.6. pontokban foglaltaknak megfelel. A 3.3. és 3.6. pontok 
rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását 
nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt 
(példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 

 
3.8. Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) 

bekezdése alapján Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, 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 
hiánypótlásra. 

 
 

4. AZ AJÁNLATOKBAN ELŐFORDULÓ SZÁMÍTÁSI HIBA ÉS AZ 
IRREÁLIS AJÁNLATI ELEM 

 
4.1. Ha az Ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti értékelés 

eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az Ajánlatkérő végzi el úgy, 
hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) 
alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható 
számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes Ajánlattevőt 
egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja Ajánlatkérő. 
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4.2. Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a 
többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett 
szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési 
szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan 
értékelésre kerülő eleme tekintetében. 

 
4.3. Az Ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni 

az ajánlati elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott 
döntéshez, az ajánlatkérő írásban tájékoztatást kér az Ajánlattevőtől a vitatott ajánlati 
elemekre vonatkozóan. Az Ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára 
vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, 
hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati 
ár megalapozottságáról. 
 

4.4. Ajánlatkérő az aránytalanul alacsony árra és az arra vonatkozó indokolás és tájékoztatás 
kapcsán a Kbt. 72. §-ban meghatározottakat alkalmazza. 
 

4.5. Ajánlatkérő amennyiben az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik 
tartalmi elemét lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve 
kirívóan aránytalannak értékeli a Kbt. 72. §-ban foglaltakat alkalmazza. 
 
 

5. BÍRÁLAT 
 
5.1 Értékelési szempont 

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték szempont 
szerint bírálja el az ajánlatokat. 
 

5.2 Értékelés módszere  
A legjobb ár-érték szempont elvén belül az értékelési szempontok az alábbiak: 

Részszempont 

Adható 

pontszám alsó 

és felső határa 

Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) 1-100 50 

2. Késedelmi kötbér [a nettó ajánlati 

ár (szerződés szerinti, áfa nélküli 

ellenszolgáltatás) minimum 0,1 

%a/késedelmes nap, maximum a 

nettó ajánlati ár (szerződés szerinti, 

áfa nélküli ellenszolgáltatás) 1%-

a/késedelmes nap] 

1-100 5 

3. Előteljesítés mértéke (befejezési 

határidőhöz képest napokban 

számítva) minimálisan 0, maximum 

30 nap 

1-100 5 
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4. Projektterv minősége 1-100 20 

5. Fenntarthatósági terv 

kidolgozottsága 
1-100 20 

 
5.3 A pontszámok 1-100 pontig terjednek minden részszempont esetében. 

 
5.4 Az értékelés az 1. részszempont esetében: Ajánlati ár (nettó HUF) 

Ezen értékelési szemponton belül az Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze és a 
Kbt. szabályai szerint a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja. 
A fenti pontszámok kiszámításának módszere: a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi 
61. szám; 2012. június 1. útmutatója III. A. 1. pont ba) alpontja szerinti fordított 
arányosítás alkalmazása az alábbiak szerint: 
 
A legkedvezőbb vállalást tevő(k) érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevő 100 pontot 
kap, a többiek az alábbi képlet alapján arányosan kevesebbet. 

      

Alegjobb 

P =  ------------------- (Pmax - Pmin) + Pmin 
Avizsgált 

ahol:         
P :   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax :   a pontskála felső határa 
Pmin :   a pontskála alsó határa 
A legjobb :   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legrosszabb : a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált :  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. 

 
5.5 Az értékelés a 2. résszempont tekintetében: Késedelmi kötbér a nettó ajánlati ár 

(szerződés szerinti, áfa nélküli ellenszolgáltatás) minimum 0,1 %-a/késedelmes nap, 
maximum a nettó ajánlati ár (szerződés szerinti, áfa nélküli ellenszolgáltatás) 1%-
a/késedelmes nap) 
A legalacsonyabb összegű) megajánlás 1 pontot kap, a legmagasabb összegű , vállalás 
100 pontot kap, a többiek pontját Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi 61. 
szám; 2012. június 1. útmutatója III. A. 1. pont bb) alpontja szerinti arányosítás 
alkalmazásával számítja ki alábbiak szerint: 

 

         Avizsgált  
P =  -------------------(Pmax - Pmin) + Pmin   

         Alegjobb  
ahol:       
P :   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax :   a pontskála felső határa 
Pmin :   a pontskála alsó határa 
A legjobb :   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legrosszabb :  a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált :  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
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Az Alegjobb = Alegrosszabb eset fennállása esetén – azaz mindegyik ajánlati érték azonos – 
mindegyik ajánlat maximális pontot kap. 
A pontozás számítása két tizedes jegy pontossággal történik.  
 

5.6 Az értékelés a 3. részszempont tekintetében: Előteljesítés mértéke (befejezési 
határidőhöz képest napokban számítva) 
A legalacsonyabb összegű megajánlás (0 nap) 1 pontot kap, a legmagasabb (30 nap), 
vagy azt meghaladó vállalás 100 pontot kap, a többiek pontját Ajánlatkérő a 
Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi  61. szám; 2012. június 1. útmutatója III. A. 1. pont 
bb) alpontja szerinti arányosítás alkalmazásával számítja ki alábbiak szerint: 

 

Avizsgált  
P =  -------------------(Pmax - Pmin) + Pmin   

Alegjobb  
ahol:       
P :   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax :   a pontskála felső határa 
Pmin :   a pontskála alsó határa 
A legjobb :   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legrosszabb :  a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált :  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Az Alegjobb = Alegrosszabb eset fennállása esetén – azaz mindegyik ajánlati érték azonos – 
mindegyik ajánlat maximális pontot kap. 
A pontozás számítása két tizedes jegy pontossággal történik.  
 

5.7 Az értékelés a 4. részszempont tekintetében: A projektterv minősége. 
Ajánlattevőknek ajánlatukhoz projekttervet kell benyújtani. A projekttervet a jelen 
Dokumentáció előírásai szerint kell elkészíteni. 
Ajánlattevők a jelen Dokumentáció, illetve Ajánlattevőknek átadásra kerülő kötetek, 
tervdokumentációk, műszaki leírások, engedélyek, kiegészítő tájékoztatás alapján kell 
elkészíteni projekttervüket, melyben ismertetik, hogy a vonatkozó rész milyen műszaki 
tartalomra vonatkozik, és a teljesítést milyen módon fogják megvalósítani. 
 
Ajánlattevőnek az alábbi szempontok figyelembe vételével kell projekttervét 
elkészíteni: 
 
A projektterv részeként benyújtásra kerülő organizációs tervnek ki kell térnie arra, hogy 
Ajánlattevő milyen konkrét organizációs intézkedésekkel biztosítja a beruházás 
megvalósítása során az közintézmény működésének, használatának, látogatásának, 
mindennapi életének, az intézményt igénybe vevő emberek nyugalmának 
zavartalanságát és ez mennyire ad komplex átfogó javaslatokat az esetleges problémák 
kezelésére. Az organizációs terv térjen ki a működés korlátozása és az intézményt 
igénybe vevő emberek akadályoztatásának minimalizálása érdekében tervezett 
organizációs intézkedésekre. 

 
Organizációs terv 
Az organizációs tervnek ki kell térnie az alábbi témakörökre: 

 A működés legkisebb mértékű zavarása érdekében tett intézkedések 
bemutatása. 
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 Építési forgalom, útvonal (Anyagszállítások szervezése, Az építési terület be- és 
kihajtási rendjének szabályozása, Beszállítási útvonal, Időszak). 

 Esetleges ideiglenes megközelítés, elkerülési útvonal. 

 A megközelítés lehetőségei-anyagellátás, anyagtárolás és beszállítás. 

 Építési hulladék tárolása, elszállításának szervezése. 

 Esetleges konténerek, szerszámok, gépek elhelyezése, tárolása. 

 Ideiglenes energia ellátás, vízellátás. 

 A terület őrzése, kerítés. 

 Az építkezésen dolgozók számára szociális, kommunális létesítmények. 

 Az építési terület térbeli lehatárolása. 

 Az érintett lakosság kiértesítésének módja, ideje, a kiértesítés tartalma. 

 A munkavégzés során a lakossági bejelentések kezelésének bemutatása. 

 Vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM 
együttes rendelet szerint a „Biztonsági és egészségvédelmi tervet" elkészíteni. 

 
Az organizációs tervben kerüljenek megadásra a szükséges hatósági ellenőrzések, 
jóváhagyások, szakfelügyeletek - e körben kerüljön megadásra, hogy mely munkarészt 
érinti az adott hatósági tevékenység. 

 Ajánlatkérőnek a beruházás megvalósítása során kiemelt szempontként kezeli, 
hogy a kivitelezési munkák a lehető legkisebb mértékben zavarják az intézmény 
működését, mindennapi életét, illetve a lehető legkisebb zajhatást, rendeltetés 
szerű működési zavart okozzák. 

 
Készültségi állapot terv: 
Ajánlattevő készítsen 1:500 méretarányú helyszínrajzot az aktuális havi készültségi 
állapotnak megfelelően. A helyszínrajzon meg kell jelölni az épületrészek készültségi 
fokát, és az igénybe venni kívánt felvonulási területet. A felvonulási területen a 
kivitelezés során igénybe venni kívánt területek értendők, melyek nem az Ajánlattevő 
tulajdonát képezik. A terület méretének megadásánál minden területigényt fel kell 
tüntetni, azt is, amely csak 1 napig kerül igénybevételre az adott hónapban. A 
jelöléseken kívül szöveges feliratokat és kiegészítéseket is tartalmazhat a terv. A 
helyszínrajzokat az összes havi állapotnak megfelelően el kell készíteni.  
 
Pénzügyi-Műszaki ütemterv 
A Pénzügyi-Műszaki Ütemtervnek tartalmaznia kell a szerződés szerinti munkák 
megvalósításának részletes bemutatását feltüntetve a tevékenységek közötti logikai 
kapcsolatokat, az egyes tevékenységek időtartamát. Az ütemterv vonalas ütemterv 
legyen, főbb munkanemenkénti lebontásban. Az ütemtervnek a technológiai és logikai 
sorrendeket, előírásokat követnie kell. 
Az ütemtervben, vagy az alatt, mellett, vagy az ütemterv mögött külön 
dokumentumként csatolva kerüljön benyújtásra egy erőforrásterv is, amely az 
ütemtervhez igazodva, napi lebontásban és az ütemtervnél megadott tevékenységekre 
lebontottan tartalmazza a létszám és eszközfelhasználást, azaz a beruházásba bevonni 
kívánt gépeket, eszközöket, azok kapacitás adatait, a napi haladási sebességet, a 
munkát végzők számát. 
Az ütemtervek egységes értelmezése, és könnyebb értékelhetőségére tekintettel 
Ajánlatkérő az alábbi alapfeltételekét határozza meg az ütemterv elkészítéséhez: 
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 a szerződés szerint a teljesítésre megadott határidőben a próbaüzem 
beleértendő. 

 a pénzügyi-műszaki ütemtervet is úgy kell összeállítani, hogy a teljesítés 
határidőn belüli legyen, vagyis a pénzügyi- műszaki ütemterv által 
meghatározott utolsó napot követő naptól számítva a próbaüzem idejét 
hozzászámítva az ütemterv által megjelölt utolsó (legkésőbbi) időponthoz az így 
kapott dátumnak kell a felhívásban megjelölt teljesítési határidőn belül lennie 

A fent megjelölt ütemtervet hálótechnikai alapokon kell készíteni, megjelenési 
formájaként pedig a könnyen értelmezhető Gantt-diagrammot (sávos ütemtervet) kéri 
ajánlatkérő alkalmazni. 

 
Kockázatkezelési terv 
Ajánlattevőnek ki kell dolgozni az építési idő alatt a teljesítéssel kapcsolatosan reálisan 
előfordulható káros események, hatások (kockázatok) elhárításának, mérséklésének 
tervét. Be kell mutatni, milyen intézkedéseket tesz az ajánlattevő ezen események 
megelőzésére, elhárítására, káros hatások mérséklésére. Ajánlattevő a kockázatokra és 
azok megelőzésére, elhárítására vonatkozóan készítsen egy táblázatot az alábbi 
oszlopokkal: lehetséges kockázat (káresemény) definiálása, ez elhárításához, illetőleg a 
káros hatás mértékének csökkentéséhez rendelt intézkedés, az intézkedéshez rendelt 
személyi, tárgyi feltételek, a kockázathoz rendelhető megelőző intézkedések. 

 
Amennyiben valamely hiba több értékelési feltételnél is hibaként, hiányként 
értelmezhető, az csak egy értékelési feltételnél eredményez pontlevonást, ilyen 
esetekben Ajánlatkérő a hibát annál az értékelési feltételnél veszi figyelembe, ahol a 
legmagasabb pontlevonást eredményezi. 
Ajánlatkérő a jelen értékelés keretében csak az alább megjelölt feltételeket, hiányokat 
veszi figyelembe és értékeli, ha egy Ajánlattevő a projekttervében többletvállalásokat 
tesz (pl. részletesebb felbontású ütemtervet készít, az előírtnál gyakoribb írásbeli 
jelentéskészítést vállal, korábbi teljesítést jelöl meg, stb), azokat Ajánlatkérő nem 
értékeli, azaz plusz feladat teljesítésével, vagy plusz vállalással nem lehet kiváltani 
pontlevonást, ugyanakkor ha ezen plusz feltételen belül fordul elő valamilyen hiba, 
akkor azt ajánlatkérő nem értékeli pontlevonással. 

 
5.7.1. Organizációs terv keretében készítendő készültségi állapot terv: 

Hiány, hiba Pontlevonás mértéke 

Hiányzik bármelyik havi helyszínrajz hiányzó helyszínrajzonként 1 pont 

Bármely helyszínrajz tekintetében hiányzik 
bármelyik az adott helyszínrajzon a 
készültségi állapota alapján feltüntetendő 
munkarész 

hiányzó munkarészenként 0,5 pont, de ha 
ugyanaz a munkarész több helyszínrajzon 
is hiányzik, akkor az Összes helyszínrajzot 
egybevéve összesen 1 pont kerül levonásra 
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Maximális pontot (40 pont) kap az az Ajánlattevő, aki készültségi állapotnak 
megfelelően minden az értékelés részét képező adatot feltüntet a helyszínrajzon, azaz 
minden 1:500 méretezésű helyszínrajz csatolásra kerül (vagyis minden a kivitelezéssel 
érintett hónap tekintetében), és a helyszínrajzon pontosan a méretaránynak megfelelő 
helyen jelölve (nem pedig benyilazással, illetve szöveges leírásban megadott utalással 
kerül megadásra az egyes feltüntetendő létesítmények helye) valamennyi - az adott 
havi készültségnek megfelelő - a munkarészek készültségi foka, valamint az adott 
hónapban igénybe venni kívánt felvonulási terület feltüntetésre kerül. 
 
Pontlevonást eredményez minden egyes, az alább felsorolt hiányosság (amennyiben 
egy sorban megadott hiányosság több helyen is felmerül, akkor az csak egyszer kerül 
figyelembe vételre (így pl. ugyanaz a munkarész a helyszínrajzról hiányzik), de ha egy 
helyszínrajzon ugyanolyan jellegű hiba több helyen is előfordul (egy adott 
helyszínrajzon több munkarész is hiányzik), akkor mindegyik hiányért pontlevonás jár: 
 
A pontlevonások maximális mértéke összesen: 40 pont, negatív pontozás nem valósul 
meg, így ha a fenti pontlevonás eredményeként 40 pontnál több levonására kerülne sor, 
Ajánlatkérő a maximális 40 pontot vonja le. 

 
5.7.2.Pénzügyi-Műszaki ütemterv 

Maximális pontot (30 pont) kap az az Ajánlattevő, aki a fentiekben (5.7. pontban a 
pénzügyi-műszaki ütemtervre vonatkozó valamennyi) megadott előírásnak 
megfelelően, napi részletességgel megszerkeszti az ütemtervet. 

Bármely helyszínrajz tekintetében hiányzik, 
illetőleg nem kerül bejelölésre felvonulási 
terület, melynek hiányában a kivitelezés 
nem lenne teljesíthető 

hiányzó felvonulási területenként 0,5 pont 

Bármely helyszínrajz nem veszi figyelembe 
az esetleges vonatkozó jogszabályi, vagy 
jelen kiírás (felhívás, dokumentáció) szerinti 
valamely korlátozó tényezőt, előírást. 

megsértett előírásonként 0,5 pont (egy 
jogszabály egy előírásnak számít még, ha 
azon belül több feltételt is sért a benyújtott 
dokumentum, minden megsértett előírás 
esetén 0,5 pont levonására kerül sor.) Több 
helyszínrajzon felmerülő ugyanazon hiba 
összesen 0,5 pont levonást eredményez. 
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A pontlevonások maximális mértéke összesen: 30 pont, negatív pontozás nem valósul 
meg, így ha a fenti pontlevonás eredményeként 30 pontnál több levonására kerülne sor, 
Ajánlatkérő a maximális 30 pontot vonja le. 

 
5.7.3.Kockázatkezelési terv 

Maximális pontot (30 pont) kap az a pályázó, aki a lenti, Ajánlatkérő által 
meghatározott, reálisan előfordulható káros események tekintetében megvizsgálja a 
lehetséges megelőző, az elhárító, és kárenyhítő lépéseket. 
Ajánlatkérő által meghatározott káros események: 

 zaj és rezgés a munkavégzés során 

Hiány, hiba Pontlevonás mértéke 

nem napi lebontású az ütemterv 2 pont 

egymáshoz kapcsolódó technológiai 
folyamatok, logikai kapcsolódási hibáját 
tartalmazza (pl.: padlóburkolás 
készítésénél az aljzatkiegyenlítést megelőzi 
a padlóburkoló lap beépítése) 

hibánként 1 pont (ugyanaz a hiba több 
munkarésznél is előfordul, akkor csak 
egyszer kerül figyelembevételre) 

egyes munkarészek szabvány szerinti 
technológiai szüneteit figyelmen kívül 
hagyó irreális időintervallum kerül 
megadásra (pl.: nem veszik figyelembe a 
beton minimális szilárdulási idejét) 

irreális időintervallumonként 1 pont 
(ugyanaz a hiba több munkarésznél is 
előfordul, akkor csak egyszer kerül 
figyelembevételre) 

munkaszüneti napon munkavégzés 
megjelölésére kerül sor 

0,5 pont munkaszüneti naponként (jelen 
esetben, ha több munkarésznél vagy 
munkafolyamat tekintetében is érintett 
ugyanaz a munkaszüneti nap, akkor az 
csak egyszer kerül figyelembe vételre) 

hiányzik munkarész hiányzó munkarészenként 4 pont 

hiányzik egy munkafolyamat egy 
munkarészen belül 

hiányzó munkafolyamatonként 0,5 pont 

az ütemterv nem veszi figyelembe az 
esetleges jogszabályi, vagy jelen kiírás 
(felhívás, dokumentáció szerinti) valamely 
korlátozó tényezőt, előírást. Jelen esetben 
az ütemezéssel, logikai sorrenddel, 
szakhatósági időigényekkel kapcsolatos 
előírásokat kell érteni, melyek a fenti 
pontlevonásnál nem kerültek kiemelésre 

megsértett előírásonként 0,5 pont (egy 
jogszabály egy előírásnak számít még, ha 
azon belül több feltételt is sért a benyújtott 
dokumentum, minden megsértett előírás 
esetén egy pont levonására kerül sor), a 
hibák vezetékjelenként vizsgálandóak, de 
ha ugyanaz a hiba több munkarésznél is 
előfordul, akkor az csak egyszer kerül 
figyelembe vételre 
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 beépített anyagok minőségi problémái 

 munkahelyi baleset 

 nem megfelelő műszaki állapotú utakban, épületekben, burkolatokban építés 
közben keletkezett károk 

 harmadik fél által okozott rongálás, károkozás 

 gyalogosok, kerékpárosok forgalma eltér a tervezés során figyelembevettektől 

 időjárási körülmények (csapadékos időjárás) miatti kiesés 

 gépek, szállító járművek meghibásodása 

 tervtől eltérő körülmények miatti kiesés 

 előre nem látható forgalomkorlátozások miatti akadályoztatás 

 balesetek, nem várt események miatti akadályoztatás 

 beépítendő termékek piaci hiánya 

 Megrendelő/szakhatósági többletigények felmerülése 

 korábban a munkaterületre szállított eszközök, anyagok vagyonvédelme 

 elmaradás az ütemtervhez képest 

 határidő késés 

 üzempróba, próbaüzem során tapasztalt hibák 

 
A pontlevonások maximális mértéke összesen: 30 pont, negatív pontozás nem valósul 
meg, így ha a fenti pontlevonás eredményeként 30 pontnál több levonására kerülne sor, 
Ajánlatkérő a maximális 30 pontot vonja le. 
 
Pontkiosztás módszere: 
A projektterv fentiekben 5.7.1 – 5.7.3. pontokban meghatározott pontozási módszer 
alapján a pontkiosztást követően (összesen 100 kiosztható pont) az arányosítás 
módszerét alkalmazza Ajánlatkérő. A legtöbb kiosztható pontot elérő Ajánlattevő az 
arányosítást követően 100 pontot kap. A legkevesebb ponttal értékelt projektterv pedig 
1 pontot kap. A többi Ajánlattevő az arányosítás módszerével a kiosztott pontja alpján 
az alábbi képlet szerint: 
Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1. útmutatója III. A. 1. pont 
bb) alpontja szerinti arányosítás alkalmazásával számítja ki alábbiak szerint: 

 

 Avizsgált  
P =  -------------------                            (Pmax - Pmin) + Pmin   

 Alegjobb  
ahol:       
P :   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax :   a pontskála felső határa 
Pmin :   a pontskála alsó határa 
A legjobb :   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legrosszabb :  a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Hiány, hiba Pontlevonás mértéke 

nincs megelőző intézkedés rendelve 
valamely káreseményhez 

hiányzó megelőző intézkedésenként 1 pont 

nincs elhárító intézkedés rendelve 
valamely káreseményhez 

hiányzó elhárító intézkedésenként 1 
pont/esemény 

nincs kárenyhítő intézkedés rendelve 
valamely eseményhez 

hiányzó kárenyhítő intézkedésenként 1  
pont/esemény 
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A vizsgált :  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Az Alegjobb = Alegrosszabb eset fennállása esetén – azaz mindegyik ajánlati érték azonos – 
mindegyik ajánlat maximális pontot kap. 
A pontozás számítása két tizedes jegy pontossággal történik. 
 

5.8 Az értékelés az 5. részszempont tekintetében: Fenntarthatósági terv kidolgozottsága 
A bírálati részszempont esetében az abszolút értékelési pontozásos módszer alkalmazására 
kerül sor. 
 
A módszer a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 
esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló Útmutatója alapján 
került meghatározásra. A szakmai ajánlat ezen elbírálási részszemponttal függ össze, így az 
ezen részszemponttal összefüggő szakmai ajánlatot nem lehet módosítani, kiegészíteni 
hiánypótlás keretében.  
 
Ajánlatkérő a 2. bírálati részszempont esetében a pontozás során megvizsgálja, hogy a 

fenntarthatósági terv (környezetvédelmi vállalások) egyes tartalmi eleménél a „típusokhoz” 
felsorolt 4 illetve 5 alszempont közül mennyi feleltethető meg az ajánlattevő fenntarthatósági 
tervének. 
 
Ajánlattevő az adott tartalmi elemhez kapcsolódóan annak a típusnak a pontszámát kapja 
meg, amelyik típuson belül a legtöbb számú megfeleltetés valósítható meg. 
 
A potenciálisan fellépő környezetterhelés bemutatása során Ajánlattevő valamennyi felsorolt 
környezeti elem tekintetében vizsgálja és bemutatja az alapállapotot és a konkrét kivitelezés 
során fellépő környezetterhelés hatását. A projekt keretében ajánlatkérő által elvárt 
fenntarthatósági/környezetvédelmi cél, hogy a kivitelező a kivitelezés során megtegyen 
minden intézkedést annak érdekében, hogy csökkentse (minimalizálja) a projekt 
kivitelezésének környezetterhelését, illetve a minél körültekintőbb környezetszemléletű 
kivitelezés és a környezet megóvásának biztosítása, valamint a környezetvédelmi vállalás 
teljesítése. A helyi sajátosságok tekintetében az ajánlattevők a www.mezocsat.hu honlapon 
tájékozódhatnak, amelyet Ajánlatkérő az értékelés során is irányadónak tekint 
 
1. A munkavégzés során alkalmazott környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok 
felsorolása 
 
1.1. A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére 
A kivitelezés helyszínén, munkaterületen és felvonulási területeken a projekt kivitelezése 
során alkalmazott környezetvédelmi intézkedések bemutatása levegő-védelmi, talajvédelem, 
hulladékgazdálkodás, természetvédelem (flóra és fauna) tekintetében tett intézkedések, 
amelyek a projekt kivitelezésének környezetterhelését csökkentik. Ajánlattevő a 
környezetvédelem és fenntarthatósági céljához kötötten továbbá mutassa be a létesítés, építés 
ideiglenes helyigényét a kivitelezés helyszínén, e körben sorolja fel az ideiglenes 
létesítményeket, azok méretét, és az általa elfoglalt hasznos alapterületet adja meg m2-ben. 
Átnézeti helyszínrajzon mutassa be az ideiglenes létesítmények elhelyezését, amennyiben 
ugyanarra a helyre több ideiglenes létesítményt eltérő időpontokban kíván alkalmazni, úgy 
ezt külön szövegesen ismertesse a helyszínrajzon pedig akár szöveges, akár színekkel vagy 
jelekkel történő elkülönítéssel tüntesse fel ezen adatokat. Mindezek alapján ajánlattevő úgy 
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összesítse az ideiglenes helyigényt, hogy a kivitelezés ideje alatt felmerülő valamennyi 
ideiglenes helyigényt figyelembe veszi és összeadja, kivéve, ha ugyanarra a területre helyez 
több ideiglenes létesítményt, mert ebben az esetben a legnagyobb helyigényű ideiglenes 
létesítmény hasznos alapterületre vonatkozó m2 adatát kell az összeadásnál csak figyelembe 
vennie, az így kapott m2 mennyiség minősül ideiglenes helyigénynek.  
 
1.2. A kivitelezési helyszínen kívül tett intézkedések a közvetett környezetterhelés 
csökkentésére 
A kivitelezés helyszínén kívüli területeken a projekt kivitelezése során alkalmazott 
környezetvédelmi intézkedések bemutatása: levegő-védelmi, talajvédelem, 
hulladékgazdálkodás, természetvédelem (flóra és fauna) tekintetében tett intézkedések, 
amelyek a projekt kivitelezésének közvetett környezetterhelését csökkentik. E tekintetben az 
1.1. pont szerinti előírásoknak megfelelően adja meg a kivitelezés helyszínén kívüli 
ideiglenes helyigényre vonatkozó adatokat. 
 
2. A kivitelezéssel összefüggő környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontú szállítási 
feladatok bemutatása a szállítás környezeti hatásainak csökkentése érdekében 
 
Az építés, kivitelezés hatásterületének minimalizálására tett intézkedések bemutatása 
keretében a szállítási logisztikai feladatokra vonatkozó környezetterhelést csökkentő 
intézkedések bemutatása, mind az anyagok, hulladékok, mind a munkagépek szállítása 
során, e körben ajánlattevőnek törekednie kell az olyan útvonalak kialakítására, melyek a 
környezetterhelés tekintetében az építés, kivitelezés hatásterületének minimalizálását 
eredményezik. 
 
Pontkiosztás kritériumai: 
 
Fenntarthatósági terv tartalmi 
követelménye 

Pontozás 

1. A munkavégzés során 
alkalmazott környezetvédelmi és 
fenntarthatósági tulajdonságok 
felsorolása 

Összesen: max. 50 pont 

1.1. A kivitelezés helyszínén tett 
intézkedések a környezetterhelés 
csökkentésére. 

a) Típus: 
1) Ismertet valamennyi, a feladat 
végrehajtása során a kivitelezés helyszínén 
potenciálisan fellépő környezetterhelést: 
 
a) levegő védelem, (porterhelés 

bemutatásra tett intézkedések, várható 
legnagyobb porterhelés meghatározása); 

 
b) csapadékvíz elvezetésére tett 

intézkedések, a beruházás során a 
fajlagos vízfelhasználás csökkentésére 
tett intézkedések); 

 
c) talajvédelem, (építési anyagok tárolási 

területének nagysága, a „bolygatott” 
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területek nagyságának meghatározása); 
 

d) hulladékgazdálkodás, (várható 
keletkezett hulladék mennyiségének 
bemutatása, ebből a területen a beruházás 
során újrahasznosított hulladék 
mennyisége); 

 
e) természetvédelem, (a területen élő fajok 

bemutatása, felmérése, megóvása, a 
természetes térszerkezet megóvása) 

 
2.)Valamennyihez hozzárendeli a 
környezetterhelés csökkentése érdekében 
szükséges intézkedéseket. 
 
3.) A fenntarthatósági terv csak az e 
projektben előforduló tényezőket ismerteti, 
nem ír más projektről, más területről, a 
teljesítés helye szerinti sajátosságokat 
figyelembe veszi. 
 
4.) Az 1.1. pont alatt szereplő követelmények 
vonatkozásában valamennyihez biztosítja 
(hozzárendeli) a projekt fenntarthatósági / 
környezetvédelmi céljának elérését, tartalmaz 
havária tervet minden környezeti elem 
védelmének érdekében. 
 
5.) A létesítés, építés ideiglenes helyigényét, 
az 1.1. pontban leírtak szerint részletesen 
bemutatja és annak legkisebb mértékére 
vonatkozó részletes szöveges, helyszínrajzon 
bemutatott és számítással alátámasztott 
adatokat (m2) tartalmaz: 25 pont. 
 
b) Típus: 
1.) A szempont szerinti tartalmi elem egyes 
jellemzőiben nem kidolgozott, nem az 1.1. 
pontban megjelölt konkrét intézkedéseket 
tartalmazza, a környezetterhelési elemek 
1/2-énél, 
 
2.) A környezetterhelési elemek 1/2 –éhez 
nem rendeli hozzá a környezetterhelés 
csökkentése érdekében szükséges 
intézkedéseket. 
 
3.) A környezetterhelési elemek 1/2-éhez 



„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ 
ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

DOKUMENTÁCIÓ 

II. FEJEZET – NYILATKOZATMINTÁK 

 

Oldal 34 / 130 
 

nem csak az e projekten előforduló 
tényezőket ismerteti, ír más projektről, más 
területről, a teljesítés helye szerinti 
sajátosságokat figyelembe veszi. 
 
4.) A környezetterhelési elemek 1/2 –éhez 
biztosítja a projekt fenntarthatósági / 
környezetvédelmi céljának elérését. 
 
5.) A létesítés, építés ideiglenes helyigényét 
nem mutatja be teljes részletezettséggel, tehát 
annak legkisebb mértékére vonatkozó 
szöveges, helyszínrajzon bemutatott és 
számítással alátámasztott adatai hiányosak, 
ellentmondást tartalmaznak, nem 
egyértelműek: 12 pont 
 
c) Típus: 
1.) A szempont szerinti tartalmi elemek 
bemutatása hiányos, nem részletezett és nem 
az 1.1. pontban megjelölt konkrét 
intézkedéseket tartalmazza a 
környezetterhelési elemek több mint 1/2-nél. 
 
 2.) A környezetterhelési elemek több mint 
1/2-nél nem rendeli hozzá a 
környezetterhelés csökkentése érdekében 
szükséges intézkedéseket, figyelemmel az 
1.1. pontban foglaltakra. 
 
3.) A környezetterhelési elemek több mint 
1/2-nél nem csak az e projekten előforduló 
tényezőket ismerteti, ír más projektről, más 
területről, a teljesítés helye szerinti 
sajátosságokat nem veszi figyelembe. 
 
4.) Nem biztosítja a projekt 
fenntarthatósági/környezetvédelmi céljának 
elérését. 
 
5.) A létesítés, építés ideiglenes 
helyigényének legkisebb mértékére 
vonatkozó bemutatása hiányzik: 1 pont 

 1.2. A kivitelezési helyszínen kívül 
tett intézkedések a közvetett 
környezetterhelés csökkentésére. 

a) Típus: 
1). A jelen szempont szerinti tartalmi elem 
ismerteti minden, a feladat végrehajtása 
során a kivitelezés helyszínén kívül – a 
bontott anyag hasznosítónak történő átadása, 
lerakás, ártalmatlanítás helyszínén, a 
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szállítási útvonalon – potenciálisan fellépő 
környezetterhelést, megjelölve hasznosítónak 
történő átadás, lerakás, ártalmatlanítás 
helyszínét; 
 
 
a) levegő védelem, (szállítási-közlekedési 

eredetű levegőterhelés várható hatásának 
számszerű bemutatása) 
 

b) talajvédelem; 
 

c) hulladékgazdálkodás, (keletkezett 
hulladék mekkora mennyisége kerül 
anyagában hasznosításra) 

 
d) természetvédelem. 
 
2.)Valamennyihez hozzárendeli a 
környezetterhelés csökkentése érdekében az 
1.2. pontban meghatározott és szükséges 
intézkedéseket,  
 
3.) A fenntarthatósági terv csak az e 
projekten előforduló tényezőket ismerteti, 
nem ír más projektről, más területről, a 
teljesítés helye szerinti sajátosságokat 
figyelembe veszi. 
 
4.) Az 1.2. pont alatt szereplő követelmények 
vonatkozásában valamennyihez biztosítja 
(hozzárendeli) a projekt fenntarthatósági / 
környezetvédelmi céljának elérését, tartalmaz 
havária tervet minden környezeti elem 
védelmének érdekében. 
 
5.)A létesítés, építés ideiglenes helyigényét 
részletesen bemutatja és annak legkisebb 
mértékére vonatkozó részletes szöveges, 
helyszínrajzon bemutatott és számítással 
alátámasztott adatokat (m2) tartalmaz.: 25 

pont.  
 
 
b) Típus: 
1.) A szempont szerinti tartalmi elem egyes 
jellemzőiben nem kidolgozott és nem az 1.2. 
pontban megjelölt konkrét intézkedéseket 
tartalmazza  
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a környezetterhelési elemek 1/2-énél. 
 
2.) A környezetterhelési elemek 1/2 –éhez 
nem rendeli hozzá a környezetterhelés 
csökkentése érdekében szükséges 
intézkedéseket, figyelemmel az 1.2. pontban 
leírtakra. 
 
3.) A környezetterhelési elemek 1/2-éhez 
nem csak az e projekten előforduló 
tényezőket ismerteti, ír más projektről, más 
területről, a teljesítés helye szerinti 
sajátosságokat részben veszi figyelembe. 
 
4.) A környezetterhelési elemek 1/2 –éhez 
biztosítja (rendeli hozzá) a projekt 
fenntarthatósági / környezetvédelmi 
céljának elérését. 
 
5.) A létesítés, építés ideiglenes helyigényét 
nem mutatja be teljes részletezettséggel, 
annak legkisebb mértékére vonatkozó 
szöveges, helyszínrajzon bemutatott és 
számítással alátámasztott adatai hiányosak, 
ellentmondást tartalmaznak, nem 
egyértelműek.: 12 pont 
 
c) Típus: 
1.) A szempont szerinti tartalmi elem nem 
részletezett, nem az 1.2. pontban megjelölt 
konkrét intézkedéseket tartalmazza a 
környezetterhelési elemek több mint 1/2-nél. 
  
2.) A környezetterhelési elemek több mint 
1/2-nél nem rendeli hozzá a 
környezetterhelés csökkentése érdekében 
szükséges intézkedéseket, figyelemmel az 
1.2. pontban foglaltakra. 
 
3.) A környezetterhelési elemek több mint 
1/2-nél nem csak az e projekten előforduló 
tényezőket ismerteti, ír más projektről, más 
területről, a teljesítés helye szerinti 
sajátosságokat nem veszi figyelembe. 
 
4.) Nem biztosítja a projekt 
fenntarthatósági/környezetvédelmi céljának 
elérését.  
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5.) A létesítés, építés ideiglenes 
helyigényének legkisebb mértékére 
vonatkozó bemutatása hiányzik: 1 pont 

2. A kivitelezéssel összefüggő 
környezetvédelmi és 
fenntarthatósági szempontú 
szállítási feladatok bemutatása a 
szállítás környezeti hatásainak 
csökkentése érdekében (maximum 
50 pont) 

a) Típus: 
1.) A szempont szerinti tartalmi elem teljes 
körűen ismerteti a kivitelezés során – minden 
- a szállításból adódó környezeti terheléseket, 
(főbb szállítási útvonal meghatározása, a 
közlekedési eredetű levegőszennyezés 
növekedésének várható mértéke, megjelöli a 
hasznosítónak történő átadás, lerakás, 
ártalmatlanítás helyszínét;). 
 
2.) Az egyes környezetterhelésekhez 
hozzárendeli a terhelés csökkentése 
érdekében szükséges intézkedéseket (olyan 
útvonalak kialakítása, melyek 
környezetterhelés tekintetében az építés, 
kivitelezés hatásterületének minimalizálását 
eredményezik), törekszik a szállítási távolság 
minimalizálására. (lerakóhely, vagy 
újrahasznosítás helyének meghatározása). 
 
3.) A fenntarthatósági terv csak az e 
projekten előforduló tényezőket ismerteti, 
nem ír más projektről, más területről, a 
teljesítés helye szerinti sajátosságokat 
figyelembe veszi. 
 
4.) A 2. pont alatt szereplő követelmények 
vonatkozásában valamennyihez biztosítja a 
projekt fenntarthatósági / környezetvédelmi 
céljának elérését: 50 pont 
 
b) Típus: 
1.) A szempont szerinti tartalmi elem egyes 
jellemzőiben nem kidolgozott és nem a 2. 
pontban megjelölt konkrét intézkedéseket 
tartalmazza a környezetterhelési elemek 1/2-
énél. 
 
2.) A környezetterhelési elemek 1/2 –éhez 
nem rendeli hozzá a környezetterhelés 
csökkentése érdekében szükséges 
intézkedéseket (olyan útvonalak kialakítása, 
melyek környezetterhelés tekintetében az 
építés, kivitelezés hatásterületének 
minimalizálását eredményezik), törekszik a 
szállítási távolságok minimalizálására.. A 
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hatásterület minimalizálásának bemutatása 
nem alátámasztott, nem igazolt. 
 
3.) A környezetterhelési elemek 1/2-éhez 
nem csak az e projekten előforduló 
tényezőket ismerteti, ír más projektről, más 
területről, a teljesítés helye szerinti 
sajátosságokat részben veszi figyelembe. 
 
4.) A környezetterhelési elemek 1/2 –éhez 
biztosítja a projekt fenntarthatósági / 
környezetvédelmi céljának elérését.: 25 pont 
 
c) Típus: 
1.) A szempont szerinti tartalmi elem 
bemutatása hiányos, nem a 2. pontban 
megjelölt konkrét intézkedéseket tartalmazza 
a környezetterhelési elemek több mint 1/2-
nél. 
 
2.) A környezetterhelési elemek több mint 
1/2-nél nem rendeli hozzá a 
környezetterhelés csökkentése érdekében 
szükséges intézkedéseket (olyan útvonalak 
kialakítása, melyek környezetterhelés 
tekintetében az építés, kivitelezés 
hatásterületének minimalizálását 
eredményezik), nem tartalmaz utalást sem a 
hatásterület minimalizálására. 
 
3.) A környezetterhelési elemek több mint 
1/2-nél nem csak az e projekten előforduló 
tényezőket ismerteti, ír más projektről, más 
területről, a teljesítés helye szerinti 
sajátosságokat nem veszi figyelembe. 
 
4.) Nem biztosítja a projekt 
fenntarthatósági/környezetvédelmi céljának 
elérését.: 12 pont 

Összesen: Max. 100 pont  
 
Pl.: A „1.1. A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére.” 
elnevezésű tartalmi elem kapcsán, ha az ajánlattevő ajánlata alapján az  
- „a) Típus”: 5 alszempontjából 3 feleltethető meg a követelménynek, 
- „b) Típus”: 5 alszempontjából 1 feleltethető meg a követelménynek, 
- „c) Típus”: 5 alszempontjából 1 feleltethető meg a követelménynek, 
akkor az „1.1. A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére.” 
elnevezésű tartalmi elem az „a) Típus” pontszámát azaz: 25 pontot kap. 
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Abban az esetben, ha két típusnak is azonos számú alszempont feleltethető meg, akkor az 
ötödik alszempont típusba sorolása befolyásolja az adható pontszámot.  
Pl.: amennyiben 
- „a) Típus”: 5 alszempontjából 2 feleltethető meg a követelménynek, 
- „b) Típus”: 5 alszempontjából 2 feleltethető meg a követelménynek, 
- „c) Típus”: 5 alszempontjából 1 feleltethető meg a követelménynek, 
akkor az „1.1. A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére.” 
elnevezésű tartalmi elem a „b) Típus” pontszámát azaz: 12 pontot kap. 
amennyiben  
- „a) Típus”: 5 alszempontjából 1 feleltethető meg a követelménynek, 
- „b) Típus”: 5 alszempontjából 2 feleltethető meg a követelménynek, 
- „c) Típus”: 5 alszempontjából 2 feleltethető meg a követelménynek, 
akkor az „1.1. A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére.” 
elnevezésű tartalmi elem a „b) Típus” pontszámát azaz: 12 pontot kap. 
amennyiben  
- „a) Típus”: 5 alszempontjából 2 feleltethető meg a követelménynek, 
- „b) Típus”: 5 alszempontjából 1 feleltethető meg a követelménynek, 
- „c) Típus”: 5 alszempontjából 2 feleltethető meg a követelménynek, 
akkor az „1.1. A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére.” 
elnevezésű tartalmi elem az „b) Típus” pontszámát azaz: 12 pontot kap. 
 
Pl.: A „2. A kivitelezéssel összefüggő környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontú 
szállítási feladatok bemutatása a szállítás környezeti hatásainak csökkentése érdekében.” 
elnevezésű tartalmi elem kapcsán, ha az ajánlattevő ajánlata alapján az  
- „a) Típus”: 4 alszempontjából 2 feleltethető meg a követelménynek, 
- „b) Típus”: 4 alszempontjából 2 feleltethető meg a követelménynek, 
- „c) Típus”: 4 alszempontjából 0 feleltethető meg a követelménynek, 
akkor az „12. A kivitelezéssel összefüggő környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontú 
szállítási feladatok bemutatása a szállítás környezeti hatásainak csökkentése érdekében.” 
elnevezésű tartalmi elem az „a) Típus” pontszámát azaz: 50 pontot kap. 
amennyiben  
- „a) Típus”: 4 alszempontjából 0 feleltethető meg a követelménynek, 
- „b) Típus”: 4 alszempontjából 2 feleltethető meg a követelménynek, 
- „c) Típus”: 4 alszempontjából 2 feleltethető meg a követelménynek, 
akkor az „12. A kivitelezéssel összefüggő környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontú 
szállítási feladatok bemutatása a szállítás környezeti hatásainak csökkentése érdekében.” 
elnevezésű tartalmi elem a „b) Típus” pontszámát azaz: 25 pontot kap. 
amennyiben  
- „a) Típus”: 4 alszempontjából 2 feleltethető meg a követelménynek, 
- „b) Típus”: 4 alszempontjából 0 feleltethető meg a követelménynek, 
- „c) Típus”: 4 alszempontjából 2 feleltethető meg a követelménynek, 
akkor az „12. A kivitelezéssel összefüggő környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontú 
szállítási feladatok bemutatása a szállítás környezeti hatásainak csökkentése érdekében.” 
elnevezésű tartalmi elem a „b) Típus” pontszámát azaz: 25 pontot kap. 
Az így kapott pontszámok összességével érhető el a maximum 100 pont. 

 
 
5.8.1.  AJÁNLATI ÁR (NETTÓ FT) 
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5.8.1.1. Az egyösszegű nettó ajánlati ár kialakítása során a kiadott Műszaki leírás ismerete 
mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni. 
 

5.8.1.2. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők 
semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat 
tartalmazó ajánlatot. 
 

5.8.1.3. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos 
költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és 
illetékek, stb. Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett egyértelmű 
formában szerepeljen az ÁFA, valamint a bruttó ár. 
 

5.8.1.4. Az egyösszegű nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti 
árváltozásból eredő megrendelői kockázatot és vállalkozói hasznot is. 
 

5.8.1.5. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a 
szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 
 

5.8.1.6. Az egyösszegű nettó 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. 
 

5.8.1.7. Az Ajánlattevők nem tehetnek olyan ajánlatot, amely a nettó szerződéses ár 
elszámolható részének 5%-nál magasabb összegű előlegfizetési igényt tartalmaz. 
Kivitelező az előleg összegét csak és kizárólag, dokumentált módon a szerződés 
tárgyának megvalósítása érdekében használhatja fel. 

 
5.8.1.8. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési 

mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.  
 

5.8.1.9. A megajánlott ellenszolgáltatásnak megfelelően, annak alátámasztásaként 
Ajánlattevő csatolja be ajánlatába a kitöltött tételes költségvetést. A költségvetés 
valamennyi sorát ki kell tölteni, minden egyes sor összesen értéke kizárólag 
nullánál magasabb értékű szám lehet. A kiadott minta költségvetés tételei nem 
módosíthatók.  A műszaki dokumentációban megtalálható leltár alapján ajánlatkérő 
korábban a beruházáshoz szükséges anyagokat vásárolt. Az ezek beépítésére 
vonatkozó anyagköltséget és munkadíjat a költségvetési kiírás megfelelő tételeiben 
szükséges kalkulálni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a költségvetésben "0" 
értékkel szerepeltetett tétel nem lehet, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga 
után. Ajánlatkérő ezen tételek esetében azonban az  anyagköltséget nem, csak a 
munkadíjat veszi figyelembe! Az árazott költségvetések összesítőiben ezen tételekre 
vonatkozó anyagköltségek nem szerepeltethetőek! 
 

5.8.1.10. Az Ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát a Dokumentáció 
részét képező árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával határozza meg. 
Az Ajánlattevőnek a beárazott költségvetést elektronikus úton is be kell nyújtania, 
úgy hogy a CD-re írt ajánlata mellett a beárazott költségvetés pdf és szerkeszthető 
(.xls vagy .xlsx) formátumban is szerepeljen. 
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5.8.1.11. A Kivitelező előlegre jogosult, amelynek mértéke maximálisan az ajánlati ár 

5%-a lehet. Az előleg a szerződés aláírását követően (előlegbekérő dokumentumon 
keresztül) igényelhető Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. A nyertes 
Ajánlattevő a teljesítés folyamán 25, 50 és 75%-os műszaki készültség elérésekor a 
szerződés szerinti ellenértékből teljesítésarányosan részszámlát, a műszaki átadás-
átvételi eljárás sikeres lezárásakor pedig végszámlát nyújthat be. A teljesítést igazoló 
okiratok a számlák mellékletét kell, hogy képezzék. A végszámla benyújtásának 
feltétele, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása. 
 

5.8.1.12. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes 
körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési 
igényt. Ajánlattevő az ajánlatát úgy nyújtsa be és vállalását úgy adja meg, hogy a 
Felhívásban és a Dokumentációban, valamint a mellékelt kötetekben foglaltakat 
magára nézve kötelezőnek ismeri el és azoknak maradéktalanul eleget tesz. 
 

5.8.1.13. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogyha a nettó ajánlati árnak a 
felolvasólapon és az ajánlat egyéb helyein – a Kbt. 71. §-a számítási hiba esete 
kivételével – eltér egymástól, akkor az ajánlat többváltozatúnak minősül, amely az 
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! 
 

5.8.1.14. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes 
körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési 
igényt. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés 
átalányáras szerződés lesz. 
 

5.8.1.15. A számlák kiegyenlítése a Kbt. 135. § (3) bekezdés szerint, valamint a Ptk. 
6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint, a dokumentáció részét képező 
szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően történik 30 napos határidővel, 
átutalással. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. 

 
5.8.1.16. Az ellenszolgáltatás teljesítése részben saját erőből, részben hitelből történik. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ellenszolgáltatás teljesítéséhez hitelt kíván 
felvenni. A hitelfelvételhez kormányzati engedélyezési eljárás lefolytatása, és 
pozitív elbírálás szükséges.  
Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő olyan ügyletet kíván kötni, mely közbeszerzési 
eljáráshoz kötött, a felhívásban úgy szükséges meghatározni az ajánlati kötöttség 
idejét, hogy az a kormányzati engedélyezési eljárásra nyitva álló időnél hosszabb 
legyen. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát a Kbt. által engedett maximális 
időtartamban, 60 napban állapítja meg. 
Amennyiben a kormányzati engedélyezési eljárás ettől hosszabb időt vesz igénybe, 
a szerződés megkötésére a Kormány előzetes hozzájárulása nélkül is sor kerülhet, 
azonban a Ptk. 6:118.§ (3) bekezdésben foglaltak értelmében a szerződés csak akkor 
lép hatályba, ha a Kormány engedélyezi a szerződés megkötését. 
Ajánlattevőknek nyilatkozniuk szükséges a fentiek elfogadásáról. 
 

5.8.1.17. A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell, ahogyan az a szerződéses 
dokumentumokban elő van írva, a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és 
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fenntartásának mindent figyelembe vevő teljes költségét. A nyertes Ajánlattevő 
elfogadja, hogy a megadott összegek a teljes munkára vonatkoznak. 
 

5.8.1.18. A Szerződés egészére vonatkozó minden költséget, jutalékot és egyéb díjat 
a részletezésben szereplő valamennyi összegre szét kell osztani, míg az egyes 
szerződéses részekre vonatkozó költséget, jutalékot és egyéb díjat csak az adott 
részhez tartozó tételekre kell szétosztani. 
 

5.8.1.19. Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes 
mennyiségének meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Sem az 
ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt, az Ajánlattevő, 
illetve a nyertes Vállalkozó semmilyen formában nem hivatkozhat a tájékoztató 
mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre. 
 

5.8.1.20. A Műszaki ellenőr a munkák előrehaladását százalékos alapon követi, a 
munkák aktuális állapotának a végleges (elérendő) állapothoz való viszonyításával, 
annak érdekében, hogy a nyertes Ajánlattevő elszámolásainak kibocsátásához és 
jóváhagyásául megfelelő alapot biztosítson. 
 

5.8.1.21. Az Ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát a Dokumentáció 
részét képező tételes árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával határozza 
meg. 

 
5.8.2. KÉSEDELMI KÖTBÉR (A NETTÓ AJÁNLATI ÁR MINIMUM 0,1 %-

A/KÉSEDELMES NAP, MAXIMUM A NETTÓ AJÁNLATI ÁR 1%-A/KÉSEDELMES 
NAP) 

 
Ajánlatkérő ebben a szempontban azt kívánja vizsgálni, hogy Ajánlattevők az 
esetleges késedelmeikre milyen mértékű kötbért ajánlanak meg. Az ajánlatot 
egyetlen egész számadattal, egy pozitív egész számmal kell megadni, magyar 
forintban kifejezett összeget. A késedelmet Ajánlatkérő naptári naponként számolja.  

 
5.8.3. AZ ELŐTELJESÍTÉS MÉRTÉKE (BEFEJEZÉSI HATÁRIDŐHÖZ KÉPEST 

NAPOKBAN SZÁMÍTVA) 
Ajánlatkérő ebben a szempontban azt kívánja vizsgálni, hogy Ajánlattevők a 
befejezési határidőhöz képest (6 hónap) milyen mértékű előteljesítést ajánlanak meg. 
Az ajánlatot naptári napokban kell megadni, vagyis az előteljesítést Ajánlatkérő 
naptári naponként számolja. 
 

5.8.4.  PROJEKTTERV MINŐSÉGE 
Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a kivitelezés 
határidőn belül, megfelelő minőségben elkészüljön. Ajánlatkérő az ajánlattevők erre 
való felkészültségét az általuk becsatolt, tett projektterven keresztül bírálja el.  
A projektterv kidolgozásával kell ajánlattevőknek bemutatniuk a munkálatok 
általuk tervezett pénzügyi-műszaki-időbeli ütemezését, a kivitelezés szervezését, az 
esetlegesen felmerülő kockázatok kezelését. 
A projektterv a dokumentációban megadott szempontok szerint kerül értékelésre és 
elbírálásra. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a projektterv a 
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szakmai ajánlat részét képezi, így az hiánypótlás vagy felvilágosítás keretében 
utólag nem módosítható. 
 

5.8.5. FENNTARTHATÓSÁGI TERV (KÖRNYEZETVÉDELMI VÁLLALÁSOK): 

 
Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a kivitelezés során 
érvényre jussanak a fenntartható fejlődés alapelvei, különös tekintettel a környezet 
védelme érdekében tett intézkedésekre, a környezetvédelmi feltételek betartására. 
Ajánlatkérő ennek érvényesülését az ajánlattevő által becsatolt, a projekt 
megvalósíthatósága során tett fenntarthatósági terv bemutatásán keresztül bírálja el.  
A fenntarthatósági terv kidolgozásával kell ajánlattevőknek bemutatniuk, hogy 
milyen konkrét intézkedésekkel fogják biztosítani a környezet védelmét a 
kivitelezés ideje alatt, pontos intézkedési és utasítási leírásokkal, amelynek 
keretében be kell mutatni a létesítés, építés ideiglenes helyigénye és hatásterülete 
tudatos minimalizálására vonatkozó intézkedéseket. Ajánlattevőknek minél 
részletesebben és minél körültekintőbben kell bemutatni, hogy milyen 
környezetvédelmi megoldásokat terveznek alkalmazni a kivitelezési munkálatok 
során, valamint a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét a lehető 
legkisebb mértékűre kell szorítani. A fenntarthatósági terv elkészítésének célja a 
minél körültekintőbb környezetszemléletű kivitelezés és a környezet megóvásának 
biztosítása, valamint a környezetvédelmi vállalás teljesítése. 
A kivitelezés során alkalmazott intézkedések értékelésekor ajánlatkérő a 
fenntarthatósági vállalások megvalósítását értékeli, különös tekintettel arra, hogy 
Vállalkozónak a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét tudatosan 
minimalizálni kell. 
A fenntarthatósági terv a dokumentációban megadott szempontok szerint kerül 
értékelésre és elbírálásra. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 
fenntarthatósági terv a szakmai ajánlat részét képezi, így az hiánypótlás vagy 
felvilágosítás keretében utólag nem módosítható. 

 
 

6. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
 

6.1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján felhívja a 
figyelmet arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében 
az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell. Az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, előírt igazolásokat az 
Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az 
arra felhívott Ajánlattevő. 
 

6.2. Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül bírálja el a Kbt. 70. § (1) 
bekezdése alapján, az elbírálást olyan időtartam alatt végzi el, hogy az 
ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség 
fennállása alatt sor kerüljön. 
 

6.3. Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját 
megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig 
történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem 
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haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 
napot. Amennyiben az ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem 
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig 
fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati 
kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az 
értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 
 

6.4. Ajánlatkérő a Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott érvényességi és 
alkalmassági feltételeknek megfelelő ajánlatokat a megadott bírálati szempont, 
részszempontok alapján bírálja el. 
 

6.5. Az Ajánlattevő kockázata, ha a kért információkat nem, vagy nem teljes körűen adja 
meg és az Ajánlatkérő által megfogalmazott elvárásokra nem kap választ. 

 
 

7. AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE, ÉRVÉNYTELENSÉGE 
 
7.1. Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e 

olyan Ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 
 
7.2. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor, illetőleg azt követően megállapítja, hogy mely 

ajánlatok érvénytelenek. Érvénytelen az ajánlat, ha 

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

 az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 

 ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, 
vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró 
ok miatt kizárásra került; 

 az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés 
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta 
megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 

 egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

 az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
o valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít 

üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően 
sem javítja; vagy 

o a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem 
megfelelő. 

 
7.3. Az ajánlat érvénytelen továbbá, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más 

teljesíthetetlen feltételt tartalmaz (Kbt. 72. §). 
 
7.4. Az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy 

az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
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 a kizáró okok [Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés, 63.§ (1) bekezdés c) pont] hatálya alá 
tartozik; 

 részéről a kizáró ok [Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés, 63.§ (1) bekezdés c) pont] az 
eljárás során következett be. 

 
7.5. A Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevőt írásban 

tájékoztatni az Ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való 
alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból 
történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről 
hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon 
belül. 

 
7.6. Ajánlatkérő semmiféle információt nem ad az ajánlatok felbontása után, az ajánlatok 

vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására nézve, sem az 
Ajánlattevőknek, sem pedig más olyan személynek, aki hivatalosan nem vesz részt az 
eljárásban, kivételt képeznek a Kbt. 45. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak. 

 
7.7. Az ajánlatok tartalma sem részben, sem egészben nem használható fel az Ajánlattevő 

kiválasztását célzó eljáráson kívül másra. 
 
7.8. Ajánlattevő minden olyan magatartása, amellyel befolyásolni igyekszik az 

Ajánlatkérőt az ajánlatok vizsgálata, tisztázása, értékelése során, a közbeszerzési 
eljárás eredménytelenné nyilvánítását eredményezheti. 
 

 

8. Az ELJÁRÁS EREDMÉNYTELENSÉGE  (Kbt. 75. §) 
 
8.1. A Kbt. 75. § (1) bekezdése alapján eredménytelen az eljárás, ha 

a) nem nyújtottak be ajánlatot  

b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be; 

c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és 
egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát. 

 

8.2  Az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha 

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való 
elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)–(6) bekezdés]; 
b) a – Kbt. 75.§ (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható – rendelkezésére álló 
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel; 
c) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit 
súlyosan sértő cselekményt követ el; 
d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és 
az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás 
lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja 
eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés 
megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége 
helyreállítható. 
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E. AZ ELJÁRÁS LEZÁRÁSA 
 
 

1. EREDMÉNYHIRDETÉS 
 

1.1. Ajánlatkérő nem tart eredményhirdetést, az Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az 
eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az Ajánlattevő kizárásáról, a 
szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 
73. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek 
részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb három munkanapon belül. 

 
1.2. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 

meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az 
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor tájékoztatást az írásbeli 
összegezésnek minden Ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus 
úton történő megküldésével teljesíti. 
 
 

2. SZERZŐDÉSKÖTÉS 
 

2.1. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésben megjelölte. 

 
2.2. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az Ajánlattevők részére történt 

megküldése napjától a nyertes Ajánlattevő és - a Kbt. 131. § (5) bekezdése szerinti 
esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
további harminc - építési beruházás esetén további hatvan - nappal 
meghosszabbodik. 

 
2.3. Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti 

időtartama alatt köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik.  
 
2.4. Szerződéskötés helyszíne: Mezőkövesdi VG Zrt. 3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 

2. 
 

2.5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ellenszolgáltatás teljesítéséhez hitelt kíván 
felvenni. A hitelfelvételhez kormányzati engedélyezési eljárás lefolytatása, és pozitív 
elbírálás szükséges.  
Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő olyan ügyletet kíván kötni, mely közbeszerzési 
eljáráshoz kötött, a felhívásban úgy szükséges meghatározni az ajánlati kötöttség 
idejét, hogy az a kormányzati engedélyezési eljárásra nyitva álló időnél hosszabb 
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legyen. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát a Kbt. által engedett maximális 
időtartamban, 60 napban állapítja meg. 
Amennyiben a kormányzati engedélyezési eljárás ettől hosszabb időt vesz igénybe, a 
szerződés megkötésére a Kormány előzetes hozzájárulása nélkül is sor kerülhet, 
azonban a Ptk. 6:118.§ (3) bekezdésben foglaltak értelmében a szerződés csak akkor 
lép hatályba, ha a Kormány engedélyezi a szerződés megkötését. 
 
 

3. TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK  
 
3.1. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott 

formában kell rendelkezésre bocsájtani. A nyertes Ajánlattevő az ajánlat részeként 
csatolt, a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatnak megfelelően, a Kbt. 134. § 
(6) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték igazolását köteles az Ajánlatkérőként 
szerződő fél rendelkezésére bocsátani. 
 

3.2. A teljesítési biztosítékot a szerződéses kötelezettség teljesítése biztosítékául szolgál, a 
kivitelezési feladatok ellátásának időtartamára, mértéke a szerződés szerinti, áfa 
nélküli ellenszolgáltatás 5%-a. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bek. alapján a 
szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték 
érvényességi határideje: a biztosítéknak a teljesítés időtartama alatt kell rendelkezésre 
állnia. 
 

3.3. Bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen 
és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket: 

 garantáló megnevezése, 

 azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Ajánlatkérőként szerződő fél), 

 a nyertes Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatait, 

 a szerződés tárgyát, 

 azon tényt, hogy a garantáló mely időponttól és milyen mértékű garanciát 
vállal, a kibocsátandó bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát 
(a szerződéskötéstől a sikeres műszaki átadás átvétel lezárásáig) 

 azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből az Ajánlatkérőként szerződő fél 
lehívhat, amennyiben nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítését a saját 
érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem 
fejezi,  

 egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig 
visszavonhatatlan. 

 
Amennyiben nyertes ajánlattevő átutalással kívánja ezt biztosítani, úgy az 
Ajánlatkérőként szerződő fél OTP Bank NYRT-nél vezetett 11734107-20122030 számú 
számlájára kell utalni. 
 
 

4. JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK  
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4.1. A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott 
formában kell rendelkezésre bocsájtani. A nyertes Ajánlattevő az ajánlat részeként 
csatolt a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatnak megfelelően, a Kbt. 134. § 
(6) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték igazolását a köteles az Ajánlatkérőként 
szerződő fél rendelkezésére bocsátani. 
 

4.2. A jólteljesítési biztosítékot jótállási kötelezettség teljesítése biztosítékául szolgál, a 
garancia időtartamára, mértéke a szerződés szerinti, t áfa nélküli ellenszolgáltatás 
5%-a. A jólteljesítési biztosítéknak a garanciális időszak alatt (a teljesítéstől számított 
60 hónap) kell rendelkezésre állnia. Az érvényes jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § 
(4) bek. alapján a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani.  
 

4.3. Bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen 
és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket: 

 garantáló megnevezése, 

 azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Ajánlatkérőként szerződő fél), 

 a nyertes Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatait, 

 a szerződés tárgyát, 

 azon tényt, hogy a garantáló mely időponttól és milyen mértékű garanciát 
vállal, a kibocsátandó bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát 
(a szerződéskötéstől a sikeres műszaki átadás átvétel lezárásáig) 

 azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből az Ajánlatkérőként szerződő fél 
lehívhat, amennyiben nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítését a saját 
érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem 
fejezi,  

 egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig 
visszavonhatatlan. 

 
Amennyiben nyertes ajánlattevő átutalással kívánja ezt biztosítani, úgy az 
Ajánlatkérőként szerződő fél OTP Bank NYRT-nél vezetett 11734107-20122030 számú 
számlájára kell utalni. 
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F. RÉSZLETES BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 
 
1.1. Ajánlattevőknek az eljárást megindító felhívás III.1.2) GA.4) pontjában előírtak szerint 

az eszközök fel- és beszerelésére vonatkozóan teljes körű felelősségbiztosítással kell 
rendelkeznie, amely biztosítási kötvényt az ajánlatukhoz csatolniuk kell, továbbá 
csatolniuk kell az ajánlathoz a biztosítási díj befizetésének igazolását. 
A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a kivitelezés időtartamára, és magában kell 
foglalnia az építés-szereléssel összefüggő, harmadik személynek okozott kár 
megtérítési kötelezettségét is dologi károk, valamint személyi sérüléses károk esetén. 
A biztosításnak ki kell terjednie az alvállalkozók és a teljesítési segédek által okozott 
károkra is. 
 

1.2. A felelősségbiztosításnak meg kell felelnie az alábbiaknak:  
Teljes körű építés-szerelésbiztosítási fedezet (C.A.R.-E.A.R.).  

 
o A felelősségbiztosítási fedezet esetében az általános kártérítési limit legalább 

10.000.000,- Ft legyen káreseményenként. 
 

o A felelősségbiztosítási fedezet esetében az általános kártérítési limit legalább 
55.000.000,- Ft legyen évenként. 

 
o A biztosítási szerződésben az Ajánlatkérő, mint Megrendelő szerepeljen 

együttbiztosított félként, ugyanígy együttbiztosított legyen a 
szerződésszerűen résztvevő összes fő-, társ- és alvállalkozó is. 

 
1.3. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az általa foglalkoztatott biztosítási 

szakértőjével a megfelelő terjedelmű biztosítási fedezet fennállását ellenőriztesse. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék (oldalszámozással) (M0 formanyomtatvány)  

1. RÉSZ -IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK  

Felolvasólap (M1 formanyomtatvány)  

Ajánlattételi és teljességi nyilatkozat (M2 formanyomtatvány) 
Eredetiben csatolandó! 

 

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése, valamint a Kbt. 66. § (6) 
bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában (M3 
formanyomtatvány) 

 

Előszerződés (M4 formanyomtatvány)  

Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben – ha 
szükséges) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján (M5 
formanyomtatvány) 

 

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása  

Ajánlati biztosíték nyújtása bankgarancia esetén (adott esetben – 
ha szükséges) (M6 formanyomtatvány) 

 

Ajánlati biztosíték nyújtása biztosító által kiállított kötelezvény 
esetén (adott esetben – ha szükséges) (M7 formanyomtatvány) 

 

Kizáró okok igazolása  

Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okokról (M8 
formanyomtatvány) 

 

Nyilatkozat a kizáró okokról (M9 formanyomtatvány)  

Nyilatkozat a kizáró okokról (M10 formanyomtatvány)  

Kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozata alkalmassági 
követelmények tekintetében (M11 formanyomtatvány) 

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása  
Pénzügyi intézménytől származó igazolások 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba még 
nem szükséges becsatolni. 

 

Nyilatkozat pénzügyi intézményeknél vezetett számlákról (M12 
formanyomtatvány) 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba még 
nem szükséges becsatolni. 

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés b) 
pontja szerint (M13 formanyomtatvány) 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba még 
nem szükséges becsatolni. Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat 
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a 
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése 
nem szükséges. 

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c)  
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pontja szerint (M14 formanyomtatvány) 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba még 
nem szükséges becsatolni. 

Felelősségbiztosítási kötvény másolata és a biztosítási díj 
befizetésének igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) 
bekezdés d) pontja szerint 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba még 
nem szükséges becsatolni. 

 

Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása  

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) 
pontja szerint (M15 formanyomtatvány) 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba még 
nem szükséges becsatolni. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerinti 
igazolások csatolása (referenciaigazolások) 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba még 
nem szükséges becsatolni. 

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés b) 
pontja szerint (M16 formanyomtatvány) 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba még 
nem szükséges becsatolni. 

 

Képzettséget ismertető szakmai önéletrajz (M17 
formanyomtatvány) 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba még 
nem szükséges becsatolni. 

 

A bemutatott szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai 
(M18 formanyomtatvány) 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba még 
nem szükséges becsatolni. 

 

A bemutatott szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló 
dokumentumai 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba még 
nem szükséges becsatolni. 

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés g) 
pontja szerint létszámról (M19 formanyomtatvány) 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba még 
nem szükséges becsatolni. 

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés h) 
pontja szerint eszközökről (M20 formanyomtatvány) 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba még 
nem szükséges becsatolni. 

 

Minőségbiztosítási rendszerek tanúsítványai 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba még 
nem szükséges becsatolni. 

 

Tételes beárazott költségvetés  
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Szakmai ajánlat  
2. RÉSZ –Egyéb dokumentumok  

Vállalkozói igazolvány (adott esetben – ha szükséges)  

Változás bejegyzési kérelem (adott esetben – ha szükséges)  

Aláírási címpéldány vagy aláírási minta  

Meghatalmazás (adott esetben – ha szükséges)  

Nyilatkozat az árfolyamra (adott esetben – ha szükséges)  

Nyilatkozat egyenértékűség vonatkozásában (M21 
formanyomtatvány) 

 

Igazolás a Dokumentáció C.1.13.-14. pontja tekintetében 
(adott esetben – ha szükséges) 

 

Nyilatkozat a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról (M22 
formanyomtatvány) 

 

Nyilatkozat felelős fordítással kapcsolatban (M23 
formanyomtatvány) 

 

Nyilatkozat a fénymásolatban csatolt iratokról (M24 
formanyomtatvány) 

 

Nyilatkozat a hulladék-elhelyezéssel kapcsolatban (M25 
formanyomtatvány) 

 

Nyilatkozat üzleti titokkal kapcsolatban (adott esetben – ha 
szükséges) (M26 formanyomtatvány) 

 

Fordítással kapcsolatos dokumentumok (adott esetben – ha 
szükséges) 

 

Nyilatkozat változás-bejegyzési eljárás tekintetében (M27 
formanyomtatvány) 

 

Nyilatkozat az elektronikus példányról (M28 
formanyomtatvány) 

 

Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatások vonatkozásában (M29 
formanyomtatvány) 

 

Nyilatkozat hitelfelvételről (M30 formanyomtatvány)  

Regisztrációs adatlap (M31 formanyomtatvány)  

Csomagolás feliratozása (M32 formanyomtatvány)  

Elektronikus adathordozó (pl: CD vagy DVD) melléklet a 
teljes szkennelt ajánlatról, valamint a részletes árajánlat Excel 
formátumban 

 

Egyéb, az Ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok  
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3. RÉSZ – Üzleti titoknak minősített dokumentumok  
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M1. FELOLVASÓLAP
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FELOLVASÓLAP1 
 
1. Ajánlattevő adatai: 

 
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló 
Ajánlattevő neve: 

 

Önálló 
Ajánlattevő 
székhelye 

 

Önálló 
Ajánlattevő 
adószáma: 
 
 
 

 

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe 

Közös 
Ajánlattevők 
neve: 

 

Vezető tag neve:  

Vezető tag 
székhelye: 

 

Vezető tag 
adószáma: 

 

Tag neve*:  

Tag székhelye*:  

Tag * 
adószáma: 

 

Stb.… *  

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, szükség 
szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából. 

 

Megajánlások 

1. Nettó Ajánlati ár (Nettó HUF): 
nettó …………… Ft, 
azaz …………… forint 

                                                 
1 Közös ajánlattétel esetén minden tag cégjegyzésre jogosult képviselője vagy a meghatalmazottja által aláírt egy darab 
nyilatkozatot kell benyújtani. 
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2. Késedelmi kötbér [a nettó ajánlati ár 
(szerződés szerinti, áfa nélküli ellenszolgáltatás) 
minimum 0,1 %a/késedelmes nap, maximum a 
nettó ajánlati ár (szerződés szerinti, áfa nélküli 
ellenszolgáltatás) 1%-a/késedelmes nap] 

HUF/késedelmes nap 

3. Előteljesítés mértéke (befejezési 
határidőhöz képest napokban számítva) 

nap 

4. Projektterv minősége 
az ajánlatban ……. 

oldalon került 
benyújtásra 

5. Fenntarthatósági terv kidolgozottsága 
az ajánlatban ……. 

oldalon került 
benyújtásra 

 
2. Az ajánlat tárgya: 
„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 
 
 
Kelt.: 
 

……………………………... 
cégszerű aláírás 
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M2. AJÁNLATTÉTELI ÉS TELJESSÉGI NYILATKOZAT 
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AJÁNLATTÉTELI ÉS TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

2
  

 
„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 

GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz3 

 

 Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló 
Ajánlattevő 

 

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe 

Közös 
Ajánlattevők 
neve: 

 

Vezető  

Tag 1*  

Tag 2*  

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, szükség 
szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából. 

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY4  

Név  

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 
Alulírott …………………………...…… (név),mint a(z).…....…………............………… 
(cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője a 
Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú eljárásban: 
 

1. A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kijelentjük, hogy 
megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljárás dokumentációjának feltételeit. A Kbt. 66. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy a Felhívásban, 

                                                 
2 Eredeti aláírt példány benyújtása szükséges 
3
 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni külön-külön 

4 A kapcsolattartóként feltűntetett személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők 
mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó személynél 
megjelölt faxszámra vagy email címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának 
pillanatában Ajánlattevők részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 
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Dokumentációban, az esetleges módosításokban, valamint a szerződésben foglalt 
valamennyi feltételt megismertük, megérettük és azokat a jelen nyilatkozattal 
elfogadjuk. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra 
kerülünk, a Dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban megadott 
ellenszolgáltatásért a szerződést megkötjük és az ajánlatban meghatározott díjért 
szerződésszerűen teljesítjük.  

 

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami 
ellentétben van a Felhívással, a Dokumentációval, vagy azok bármely 
feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

 

3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a 
Dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a 
szerződéskötés alapjául. 

 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést 
teljesítjük a Felhívásban, a Dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek 
szerint. 

 

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők 
személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján 
megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a 
közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind 
az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 

 

6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést 
kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során 
rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel 
arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

 

 

Kelt.: 
 

……………………………... 
cégszerű aláírás 
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M3. NYILATKOZAT A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSE ÉS A KBT. 66. § (6) 

BEKEZDÉS A) - B) PONTJA ALAPJÁN 
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NYILATKOZAT 

A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSE ÉS A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A) - B) PONTJA 

ALAPJÁN 
 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz5 
 
 

Alulírott …………………………...…… (név),mint a(z).…....…………............………… 
(cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője a 
Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú eljárásban: 

 
1. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alkalmassági 

követelmény(ek)nek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva 
kívánunk megfelelni: 6 
 

Kapacitást biztosító 
szervezet/személy 

[Név, székhely] 

A Felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével7 
azon alkalmassági követelmény(ek), amelynek 

igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására, 
vagy arra is támaszkodunk 

  

  
 (A táblázat további sorokkal bővíthető.) 

 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a (8) bekezdésben foglalt eset kivételével 
egyúttal csatoljuk a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 
VAGY8 

                                                 
5
 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni külön-külön 

6 Kbt. 65.§ (8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

A Kbt. 65.§ (9) A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – 
rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó 
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott 
szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. Az (1) 
bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet 
valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel 
rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
7
 az ajánlattevő által igazolni kívánt alkalmassági követelményt kérjük feltüntetni (GI.1 és/vagy GI.2 és/vagy GI.3 és/vagy 

MI.1 és/vagy MI.2 és/vagy MI.3 és/vagy MI.4. és/vagy MI.5. és/vagy a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont). 
8
 A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
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Nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetet 
nem kívánunk igénybe venni. 
 

2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozunk, hogy a közbeszerzésnek 
az a része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:  

 
A közbeszerzés azon része(i), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni 

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

…………………………. 

 
VAGY9 

 
Nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk 
igénybe venni. 

 
3. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a Kbt. 66. § (6) 

bekezdés a) pontja vonatkozásában ismertetett részek tekintetében az alábbi, már 
ismert alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni: 

 

Az igénybe venni 
kívánt, már ismert 
alvállalkozó (Név, 

székhely) 

A közbeszerzés azon része(i), amelyek tekintetében a 
már ismert alvállalkozót igénybe kívánjuk venni  

  

  
 (Csak abban az esetben szükséges kitölteni, ha a 2) pont szerint alvállalkozó igénybevételére sor kerül, és az alvállalkozó 
már az ajánlat benyújtásakor ismert. A táblázat további sorokkal bővíthető.) 

 
VAGY10 

 
Nyilatkozunk, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozók személye az 
ajánlattételkor még nem ismert. 

 

 

Kelt.: 
……………………………... 

cégszerű aláírás 

                                                 
9 A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
10A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
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M4. ELŐSZERZŐDÉS A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 
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ELŐSZERZŐDÉS11 
 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
. 

a Kbt. 65 . § (7) bekezdése szerint 
amely létrejött egyrészről  

 

Ajánlattevő:  
Székhely:  
Adószám:  
Képviseli:  

a továbbiakban: Ajánlattevő  
 

másrészről 
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti Erőforrás szervezet:…………………………. 

Székhelye: ……………………. 
Adószám:……………………… 

Képviselő: ………………………… 
 a továbbiakban: Szervezet, együttesen: Felek  

között az alábbi helyen, napon és feltételek szerint. 
 

Alulírott .........................................(képviselő neve**), mint a(z) 
......................................................, mint Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 
büntetőjogi felelősségem tudatában a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által 
meghirdetett fenti tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy Ajánlattevő az alkalmassági 
követelményeknek való megfeleléshez erőforrást nyújtó szervezetet kívánunk 
igénybe venni, az alábbiak szerint: 
 

alkalmasság igazolásában résztvevő 
szervezet 

a Felhívás vonatkozó pontjának megjelölése 
azon alkalmassági követelmény vagy 
követelmények, amelynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására vagy arra is támaszkodik 

  

 
Alulírott .........................................(képviselő neve**), mint a(z) 
...................................................... a Szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője 
büntetőjogi felelősségem tudatában a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által 

                                                 
11 Csak abban az esetben kell benyújtani, ha az ajánlattevő az alkalmasságának igazolásához erőforrás szervezetet vesz 
igénybe. 
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meghirdetett fenti tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy kötelezettséget vállalok arra 
vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez a fentiekben megjelölt és szükséges 
erőforrások az Ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 

 
Kelt: 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

Ajánlattevő 

cégszerű aláírás 

Erőforrás szervezet 

cégszerű aláírás 
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M5. NYILATKOZAT A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉS ALAPJÁN A MIKRO-, KIS-, 
VAGY KÖZÉPVÁLLALKOZÓI MINŐSÉGRŐL 
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NYILATKOZAT 

A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉS ALAPJÁN A MIKRO-, KIS-, VAGY 
KÖZÉPVÁLLALKOZÓI MINŐSÉGRŐL 

 
„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 

GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz12 

 
Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ………………………………. 
(cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője a 
Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú eljárásban 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján: 

 
a)  mikrovállalkozás* 
 
b)  kisvállalkozás* 
 
c)  középvállalkozás* 
 
d)  nem tartozik az a-c) kategóriákba.* 

 
* A megfelelő rész X-el jelölendő, vagy aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 

 

 

Kelt.: 
……………………………... 

cégszerű aláírás 
 

                                                 
12 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni külön-külön  
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M6. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSA BANKGARANCIÁVAL 
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AJÁNLATI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA 
 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 

BANKGARANCIA 

 

Garanciaszám: ....................................  

Szerződésszám: ....................................  

 

Ajánlatkérő neve, címe: Mezőkövesdi VG Zrt. 

       3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 2. 

 

Tudomásunk van arról, hogy a cégnév: ………….. (székhely:…………….), mint 
Ajánlattevő /továbbiakban: Megrendelő/ benyújtja Önöknek a …………… építési 
munkáinak megvalósítására vonatkozó ajánlatát (továbbiakban: Ajánlat). Az Ajánlat 
elfogadása esetén a Megrendelő köteles Önökkel a megkívánt formában a kivitelezési 
szerződést aláírni. 

 

A Megrendelőnek az ajánlati kötöttsége biztosítására … Ft, azaz … forint összegről 
szóló bankgarancia levelet kell adnia az Önök javára. 

 

A fentiekkel kapcsolatban mi, a .................................... Bank Rt. 
(székhely:....................................) /továbbiakban: Bank/ visszavonhatatlan 
kötelezettséget vállalunk arra, hogy  

 

 … Ft, azaz … forint összeget 

 

 meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 banki napon belül 
közvetlenül az első írásbeli felszólításukra, amennyiben felszólításukban kijelentik, 
hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt. 

 

Igénybejelentésüket ezen garancialevélre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök 
által Bankunknak írásban megküldött felszólításnak megfelelően.  

 

Ezen bankgarancia teljes összegben vagy akár egymástól eltérő részletekben is a fenti 
módon kerül teljesítésre az írásban nekünk megküldött igényeik szerint. Ezen 
bankgarancia a mai naptól … év ... hó … napig érvényes, mely időpontig esetleges 
igénybejelentésüknek Bankunkhoz be kell érkeznie. Ezen időpont után a 
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bankgarancia érvényét veszti, Bankunk annak alapján fizetést nem teljesít, 
függetlenül attól, hogy az eredeti példányt hozzánk visszajuttatják-e vagy sem.  

 

A jelen bankgarancia alapján az Önök részére teljesített valamennyi kifizetés a fent írt 
garancia összegét a kifizetés összegével automatikusan csökkenti. 

 

 

Kelt.: 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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M7. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSA BIZTOSÍTÓ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT 

KÖTELEZVÉNNYEL



„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ 
ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

DOKUMENTÁCIÓ 

II. FEJEZET – NYILATKOZATMINTÁK 

 

Oldal 74 / 130 
 

 

BIZTOSÍTÓ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT KÖTELEZVÉNY FORMANYOMTATVÁNYA 

 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

Ajánlati biztosíték 

Kötelezvény 

 

Ajánlatkérő neve, címe: Mezőkövesdi VG Zrt. 

       3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 2. 

 

Alulírott ……………… (biztosító neve, címe) kinyilvánítjuk, hogy tudomásunk van 
arról, hogy a ……………… (ajánlattevő neve) ……………… (Ajánlattevő székhelye) 
/továbbiakban: Megrendelő/ a ……………… építési munkáinak megvalósítására 
vonatkozó ajánlatát (továbbiakban: Ajánlat) benyújtja az Önök részére. Az Ajánlat 
elfogadása esetén Megbízónk köteles Önökkel a megkívánt formában a vállalkozási 
szerződést aláírni. 

Megbízónknak ajánlati kötöttsége biztosítására … Ft, azaz … forint összegről szóló, 
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvényt kell adnia az Önök részére.  

A fentiekkel kapcsolatban mi, a ……………… biztosító (székhely: ………………) 
/továbbiakban: Biztosító/ visszavonhatatlan készfizető kezességi kötelezettséget 
vállalunk arra, hogy  

… Ft, azaz … forint összeget 

meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 banki napon belül, közvetlenül az 
első írásbeli felszólításukra az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül 
Megbízónk, mi magunk vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetésére, 
amennyiben felszólításukban kijelentik, hogy az Ajánlati Biztosíték Önöket illeti meg.  

Igénybejelentésüket ezen kötelezvényre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök 
által nekünk írásban megküldött felszólításnak megfelelően.  

 

Kelt.: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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M8. NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 

(Ajánlattevő tölti ki!) 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
 

A 321/2015. (X. 30.) KORM. RENDELET 17. § (1)-(2) BEKEZDÉSE, VALAMINT A 
KBT.67. § (4) BEKEZDÉS SZERINT, A KBT. 62. § (1)-(2) BEKEZDÉSE, A KBT. 63. § 

(1) BEKEZDÉS C) PONT SZERINTI KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 
 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 
Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ………………………………. 
(cégnév, székhely) ajánlattevő  cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője 
a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú eljárásban 
az Ajánlattevő nevében az alábbiak szerinti nyilatkozom: 
 
1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint nyilatkozom, hogy 
az Ajánlattevő nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) 
bekezdés c) pontjában meghatározott – a Felhívás feladása napján hatályos – kizáró 
okok egyikének sem a hatálya alatt. 
 
2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint nyilatkozom, hogy 
az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában résztvevő más szervezet (amennyiben ilyeneket az ajánlatomban 
megjelöltem) vonatkozásában nem áll(nak) fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, 
valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott – a Felhívás feladása 
napján hatályos – kizáró okok. 
 
3.) A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy nem veszek igénybe a 
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, valamint a Kbt. 63. § szerinti – a Felhívás 
feladása napján hatályos – kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
 
 

Kelt.: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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M9. NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 

(Ajánlattevő tölti ki!) 
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MAGYARORSZÁGON LETELEPEDETT AJÁNLATTEVŐ 
NYILATKOZATA 

 
AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK TEKINTETÉBEN A KBT. 114. § (2) 

BEKEZDÉSE SZERINT, VALAMINT 
A 321/2015. (X. 30.) KORM. RENDELET 8. § I) PONT IB) ALPONTJA ALAPJÁN A 

KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONTJA TEKINTETÉBEN  
 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 
Alulírott ..............................................(név), mint a ………………… (cégnév) 
ajánlattevő cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője a Mezőkövesdi VG 
Zrt., mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy: 
 
I. Az általam igazolni kívánt ……..13 alkalmassági követelmények teljesülnek. 
 
II. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja alapján az alábbiak szerint nyilatkozom. 
 

a)  az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén 
jegyeznek 

 
VAGY14 

 
b)  az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek 

szabályozott tőzsdén. Nyilatkozom továbbá, hogy a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 
évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye a következő: 

 
A tényleges tulajdonos(ok) adatai 

Név: Állandó lakóhely: 

  
(A táblázat további sorokkal bővíthető.) 

 
VAGY15 

 
c)  az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek 

szabályozott tőzsdén. Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevőnek nincs a 

                                                 
13

 az ajánlattevő által igazolni kívánt alkalmassági követelményt kérjük feltüntetni (GI.1 és/vagy GI.2 és/vagy GI.3 és/vagy 
MI.1 és/vagy MI.2 és/vagy MI.3 és/vagy MI.4. és/vagy MI.5. és/vagy a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont). 
14

 A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
15

 A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
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pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy 
rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 

 

Kelt.: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás16 
 

                                                 
16

 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni külön-külön 
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M10. NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 

(Ajánlattevő tölti ki!) 
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NEM MAGYARORSZÁGON LETELEPEDETT AJÁNLATTEVŐ  
NYILATKOZATA17 

 
AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK TEKINTETÉBEN A KBT. 114. § (2) 

BEKEZDÉSE SZERINT, VALAMINT 
A 321/2015. (X. 30.) KORM. RENDELET 10. § G) PONT GB) ALPONTJA ALAPJÁN 

A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONTJA TEKINTETÉBEN  
 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 

Alulírott ..............................................(név), mint a ………………… (cégnév) 
ajánlattevő cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője a Mezőkövesdi VG 
Zrt., mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy: 
 
I. Az általam igazolni kívánt ……..* alkalmassági követelmények teljesülnek. 
 
II. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontja alapján az alábbiak szerint nyilatkozom. 
 

a)  az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén 
jegyeznek 

 
VAGY18 

 
b)  az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek 

szabályozott tőzsdén. Nyilatkozom továbbá, hogy a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 
évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye a következő: 

 
A tényleges tulajdonos(ok) adatai 

Név: Állandó lakóhely: 

  
(A táblázat további sorokkal bővíthető.) 

 
VAGY19 

 
c)  az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek 

szabályozott tőzsdén. Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevőnek nincs a 

                                                 
17

 az ajánlattevő által igazolni kívánt alkalmassági követelményt kérjük feltüntetni (GI.1 és/vagy GI.2 és/vagy GI.3 és/vagy 
MI.1 és/vagy MI.2 és/vagy MI.3 és/vagy MI.4. és/vagy MI.5. és/vagy a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont). 
18

 A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
19

 A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
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pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy 
rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 

 

Kelt.: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás20 

 

                                                 
20

 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni külön-külön  

 



„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ 
ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

DOKUMENTÁCIÓ 

II. FEJEZET – NYILATKOZATMINTÁK 

 

Oldal 83 / 130 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M11. KAPACITÁST NYÚJTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA ALKALMASSÁGI 

KÖVETELMÉNYEK TEKINTETÉBEN 
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KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET21 
NYILATKOZATA 

AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK TEKINTETÉBEN 
 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 
Alulírott ..............................................(név), mint a ………………… (cégnév) 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre/nyilatkozattételre 
jogosult képviselője a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti 
tárgyú eljárásban a Kbt. 67. § (3) bekezdésére figyelemmel nyilatkozom, hogy az 
Ajánlattevő által a kapacitásunkra támaszkodással megfelelni kívánt ……..22 

alkalmassági követelmények teljesülnek, ezen alkalmassági követelmény(ek)nek mi 
magunk megfelelünk. 
 
 

Kelt.: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

                                                 
21

 Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén. 
22

 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által igazolni kívánt alkalmassági követelményt kérjük feltüntetni (GI.1 
és/vagy GI.2 és/vagy GI.3 és/vagy MI.1 és/vagy MI.2 és/vagy MI.3 és/vagy MI.4. és/vagy MI.5. és/vagy a Kbt. 65. § (1) 
bekezdés c) pont). 
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M12. NYILATKOZAT PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNÉL VEZETETT 
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NYILATKOZAT 

PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNÉL VEZETETT SZÁMLÁKRÓL 
 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 

Alulírott …………………………………………………………….., mint a(z) 
………………………………………………………………. (cégnév, székhely) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által 
meghirdetett fenti tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy valamennyi az alább felsorolt 
pénzforgalmi számlámról becsatoltam a Felhívás III.1.2. pontjában a pénzügyi 
alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró pénzügyi intézménytől származó 
nyilatkozatot. 

 

Számlavezető pénzintézet neve: Pénzforgalmi bankszámla száma: 

  

  

  

 
Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett pénzügyi intézményeken kívül más 
pénzügyi intézménynél az általam képviselt szervezet számlát nem vezet. 
 
 
Kelt.: 
 
 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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M13. NYILATKOZAT A 321/2015. (X. 30.) KORM. REND. 19. § (1) BEKEZDÉS B) PONTJA 

SZERINT 
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NYILATKOZAT 
A 321/2015. (X. 30.) KORM. REND. 19. § (1) BEKEZDÉS B) PONTJA SZERINT 23 

 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 

 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet24, név, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus 
megnevezése) a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú 
eljárásban a Felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak 
megfelelően ezennel kijelentem, hogy 
 
A.) A felhívás Feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy 
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói mérleg szerinti eredményei a 
céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők. 
 

VAGY25 
 
B.) A számviteli jogszabályok szerinti beszámolók mérleg szerinti eredményeivel 
azért nem rendelkezünk az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak 
kezdete után kezdtük meg a működést.  
 
Erre tekintettel nyilatkozom, hogy a közbeszerzés tárgyából (épület 
építése/felújítása) származó árbevétele a működésünk ideje alatt összesen: nettó 

…………………… HUF. 
 

VAGY26 
 
C.) a Felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti 
eredményei az alábbiak szerint alakult: 

 

Év Mérleg szerinti eredmény 

                                                 
23

 A jelen nyilatkozatot az ajánlatban még nem szükséges csatolni, az csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti – külön – 
felhívására csatolandó! 
24 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 
25

 A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
26

 A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
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Kelt.: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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M14. NYILATKOZAT A 321/2015. (X. 30.) KORM. REND. 19. § (1) BEKEZDÉS C) 

PONTJA SZERINT 
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NYILATKOZAT 
A 321/2015. (X. 30.) KORM. REND. 19. § (1) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT 27 

 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 

 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet28, név, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus 
megnevezése) a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú 
eljárásban a Felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak 
megfelelően ezennel kijelentem, hogy 

 
a Felhívás feladását megelőző, 3 lezárt üzleti évben az Ajánlattevő teljes ÁFA 
nélkül számított árbevétel összege, valamint ugyanezen időszakra vonatkozóan a 
közbeszerzés tárgyából (épület építése/felújítása) származó általános forgalmi adó 
nélkül számított árbevétel összege az alábbiak szerint alakult: 
 

Év 

Teljes általános forgalmi 

adó nélkül számított 

árbevétel (Ft) 

Közbeszerzés tárgyából 

(épület építése/felújítása) 

származó általános forgalmi 

adó nélkül számított 

árbevétel (Ft) 

   

   

   

összesen:   

 
 
Kelt.: 
 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                 
27

 A jelen nyilatkozatot az ajánlatban még nem szükséges csatolni, az csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti – külön – 
felhívására csatolandó! 
28 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 



„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ 
ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

DOKUMENTÁCIÓ 

II. FEJEZET – NYILATKOZATMINTÁK 

 

Oldal 92 / 130 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M15. NYILATKOZAT A 321/2015. (X. 30.) KORM. REND. 21. § (2) BEKEZDÉS A) 

PONTJA SZERINT 

 



„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ 
ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

DOKUMENTÁCIÓ 

II. FEJEZET – NYILATKOZATMINTÁK 

 

Oldal 93 / 130 
 

 

NYILATKOZAT 
A 321/2015. (X. 30.) KORM. REND. 21. § (2) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINT29 

 
„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 

GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
Alulírott …………………….., mint a …………………( Ajánlattevő / ajánlattevő / 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet30, név, székhely) ……………. (képviseleti 
jogkör/titulus megnevezése) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a 
Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú eljárásban a 
Felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően 
kijelentem, hogy 
 
a Felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 évben jelen 
beszerzés tárgyával megegyező (épület építése/felújítása) referenciáink az 
alábbiak voltak: 
 
A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint. 

A 

felhívásban 

előírt 

alkalmassá

gi feltétel, 

aminek az 

adott 

referencia 

meg kíván 

felelni 

A 

szerződést 

kötő másik 

fél neve, 

címe, 

kapcsolatta

rtó neve, 

telefonszá

ma 

Az 

ellenszo

lgáltatás 

összege 

(nettó 

HUF)  

Teljesítés 

ideje 

(kezdés és 

befejezés 

ideje 

naptári 

napban 

meghatáro

zva) 

A 

munka 

tárgya, 

rövid 

leírása, 

helye 

A vonatkozó 

referencia-

igazolás 

oldalszáma, ha 

alkalmazandó a 

Kr. 16. § (5) bek.  

Műszaki 

vagy 

részműsza

ki átadás-

átvétellel 

lezárt? 

A 

teljesítés a 

szerződés

nek 

megfelelő

en 

történt? 

Az ajánlat 

oldalszám

a, ahol a 

Kr. 16. (5) 

bekezdése 

szerinti 

igazolás 

található 

 Az ajánlattevő tekintetében {közös ajánlattétel esetén az alkalmassági 

feltétel teljesítéséhez hozzájáruló közös ajánlattevőkre vonatkozó adatokat 

külön-külön ebben a táblázatban kell megadni}: 

   

 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében {több 

ilyen szervezet esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló 

szervezetek tekintetében külön-külön kell ebben a táblázatban az adatokat 

megadni} 

   

         

                                                 
29

 A jelen nyilatkozatot az ajánlatban még nem szükséges csatolni, az csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti – külön – 
felhívására csatolandó! 
30 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 
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Kelt.: 
 
 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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M16. NYILATKOZAT A 321/2015. (X. 30.) KORM. REND. 21. § (2) BEKEZDÉS B) PONTJA 

SZERINT
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 NYILATKOZAT 
A 321/2015. (X. 30.) KORM. REND. 21. § (2) BEKEZDÉS B) PONTJA SZERINT31 

 
„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 

GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
Alulírott …………………….., mint a …………………( Ajánlattevő / ajánlattevő / 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet32, név, székhely) ……………. (képviseleti 
jogkör/titulus megnevezése)  ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a 
Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú eljárásban a 
Felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak 
megfelelően kijelentem, hogy 
 
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 

A Felhívásban előírt 

alkalmassági feltétel, 

aminek az adott 

szakember meg 

kíván felelni 

Név 
Képzettsé

g 

Meglévő 

releváns 

jogosultság 

esetén a 

szakember 

névjegyzéki 

száma33 

Az önéletrajz 

oldalszáma az 

ajánlatban 

     

     

     
A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a szakemberek számának megfelelően, szükség szerint. 

 
Az itt feltüntetett szakemberek képzettségének, szakmai tapasztalatainak és egyéb 
adatainak részletes bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok 
tartalmazzák. 
 
Nyilatkozom, hogy amennyiben egy szakembert több pozícióra ajánlok, úgy az 
érintett szakember különböző pozíciókban vállalt tevékenysége nem akadályozza a 
szakembert feladatainak ellátásában, az egyes pozíciókban való tevékenykedés 
időben elkülönül, azaz egy szakember egy időpontban csak egy feladatkört lát el. 

                                                 
31

 A jelen nyilatkozatot az ajánlatban még nem szükséges csatolni, az csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti – külön – 
felhívására csatolandó! 
32 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 
33

 Amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai 
számot ajánlattevő megadhatja. 
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Nyilatkozom továbbá, hogy nyertességem esetén az érintett szakemberek a kamarai 
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és annak teljes időtartama alatt 
rendelkezni fognak. 
 
Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől 
való visszalépésemnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben 
ajánlatkérő –amennyiben kihirdetésre kerül – a második legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtóval köti meg a szerződést. 
 
 
Kelt:   

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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M17.  KÉPZETTSÉGET ISMERTETŐ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ34 
 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

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

Mettől meddig 

(év) 

Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 
 

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL35 

Kamarai 

nyilvántartási 

szám 

Kamara megnevezése, ahol nyilvántartják, és elérési 

útvonal megadása 

  

  

 
 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

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

Mettől meddig 

(év) 

Munkahely megnevezése 

                                                 
34

 A jelen nyilatkozatot az ajánlatban még nem szükséges csatolni, az csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti – külön – 
felhívására csatolandó! 
35 Amennyiben a szakember tekintetében ez követelmény! Adott esetben! Amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési 
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot ajánlattevő megadhatja. 
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KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA 

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

Korábbi projektek ismertetése, 

időpontjai (év, hó, nap) 

Ellátott funkciók és feladatok 

felsorolása 

  

  

 
 

NYELVISMERET 

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) 

Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás 

    

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás 

    

    

 
 
EGYÉB 
 

Egyéb képességek:  
Szakértelem: 

 
 
Kelt.:  
 

……………………………… 

Saját kezű aláírás 
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M18. NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTETŐ ÁLTAL AJÁNLOTT SZAKEMBER 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL 
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NYILATKOZAT 
AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL AJÁNLOTT SZEMÉLYZET RENDELKEZÉSRE 

ÁLLÁSÁRÓL36 
 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… Ajánlattevő által 
ajánlott ……………………………… szakértő37 kijelentem, hogy részt veszek a 
Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú eljárásban.  

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és 
dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő 
beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, amelyek az e 
szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.   

 

 

Kelt.: 

 

 

……………………………… 

aláírás 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Név: Név: 

Cím: Cím: 

 

                                                 
36

 A jelen nyilatkozatot az ajánlatban még nem szükséges csatolni, az csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti – külön – 
felhívására csatolandó! 
37

 Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőnek alá kell írnia. 
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M19. NYILATKOZAT A 321/2015. (X. 30.) KORM. REND. 21. § (2) BEKEZDÉS G) 

PONTJA SZERINT LÉTSZÁMRÓL 
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NYILATKOZAT 
A 321/2015. (X. 30.) KORM. REND. 21. § (2) BEKEZDÉS G) PONTJA SZERINT 38 

 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 

 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet39, név, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus 
megnevezése) a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú 
eljárásban a Felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 
321/2015. (X. 30.) 21. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel 
kijelentem, hogy 

 
a Felhívás feladását megelőző 3 évben az az éves átlagos statisztikai állományi 
létszám és a vezető tisztségviselők létszáma az alábbiak szerint alakult: 
 

Év 
Átlagos statisztikai 

állományi létszám (fő) 

Vezető tisztségviselők 

létszáma (fő) 

   

   

   

összesen:   

 
 
Kelt.: 
 
 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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 A jelen nyilatkozatot az ajánlatban még nem szükséges csatolni, az csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti – külön – 
felhívására csatolandó! 
39 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 
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M20. NYILATKOZAT A 321/2015. (X. 30.) KORM. REND. 21. § (2) BEKEZDÉS H) 

PONTJA SZERINT ESZKÖZÖKRŐL 



„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ 
ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

DOKUMENTÁCIÓ 
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NYILATKOZAT 
A 321/2015. (X. 30.) KORM. REND. 21. § (2) BEKEZDÉS H) PONTJA SZERINT 40 

 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

Alulírott …………………….., mint a …………………( Ajánlattevő / ajánlattevő / 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet41, név, székhely) ……………. (képviseleti 
jogkör/titulus megnevezése)  ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a 
Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú eljárásban a 
Felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltaknak 
megfelelően kijelentem, hogy rendelkezem a szerződés teljesítéséhez szükséges 
üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú alábbi eszközökkel és gépekkel: 
 

Az eszköz, 
gép 

megnevezése  

Rendelkezésre 
álló mennyiség  

Az eszköz, berendezés 
a felhívásban 
meghatározott 

jellemzője  

Tulajdon (T) vagy 
bérelt (B)* / és 

tulajdoni hányad 

    

    

    

    

    

* Az Ajánlattevőnek szerződést, vagy előszerződést kell csatolnia a bérbeadótól a kérdéses eszköz/gép bérbeadásáról, ha nincs a 
tulajdonában 

 

Kelt.: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                 
40

 A jelen nyilatkozatot az ajánlatban még nem szükséges csatolni, az csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti – külön – 
felhívására csatolandó! 
41 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 
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M21. NYILATKOZAT AZ EGYENÉRTÉKŰSÉG VONATKOZÁSÁBAN
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NYILATKOZAT 
AZ EGYENÉRTÉKŰSÉG VONATKOZÁSÁBAN 

 
„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 

GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely) nyilatkozattételre 
jogosult képviselője a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti 
tárgyú eljárásban, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésével 
összefüggésben felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattétel során a 
költségvetési kiírásokban, a Dokumentáció részét képező kiviteli 
tervdokumentációkban szereplő anyagok, szerkezetek, berendezések gyártmányától, 
típusától: 
- nem tértem el* 
- eltértem, így kijelentem, hogy az ajánlatban szereplő anyagok, szerkezetek, 
berendezések, gépek gyártmánya, típusa mindenben megegyezik azokkal, vagyis 
azokkal minden tekintetben egyenértékű*. 
 
Ha van eltérés, az eltéréssel érintett anyagok: 
 

A Dokumentációban szereplő 
anyagok, szerkezetek, berendezések, 

gépek gyártmánya, típusa: 

Az ajánlatban megadott anyagok, 
szerkezetek, berendezések, gépek 

gyártmánya, típusa: 

  

  

  

  

  

 
 
Kelt.: 
 
 

………………………………. 
cégszerű aláírás 

 
A *-gal jelölt rész értelemszerűen aláhúzandó! 
Ha az ajánlat eltér a dokumentációban szereplő anyagok, szerkezetek, berendezések gyártmányától, típusától, akkor jelen 
nyilatkozathoz csatolni kell a dokumentáció I. Kötet I. Fejezet C. pont 1.13 és 1.14 pontjában meghatározott 
dokumentumokat! 
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M22. NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉKOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL 



„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ 
ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

DOKUMENTÁCIÓ 

II. FEJEZET – NYILATKOZATMINTÁK 

 

Oldal 110 / 130 
 

NYILATKOZAT 
A BIZTOSÍTÉKOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL 

 
„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 

GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
Alulírott …………………………………………………………….., mint a(z) 
………………………………………………………………. (cégnév, székhely) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által 
meghirdetett fenti tárgyú eljárásban kijelentem a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján, 
hogy az előírt biztosítékokat határidőre nyújtani fogom. 
 
 
Kelt.: 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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M23. NYILATKOZAT FELELŐS FORDÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN  
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NYILATKOZAT 
A FELELŐS FORDÍTÁSRÓL42 

 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 
Alulírott …………………………………………………………….., mint a(z) 
………………………………………………………………. (cégnév, székhely) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által 
meghirdetett fenti tárgyú eljárásban kijelentem, hogy az ajánlatban becsatolt 
fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért 
felelősséget vállalok. 
 
 
Kelt.: 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

                                                 
42 Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában idegen nyelvről lefordított dokumentumot csatol be. 
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M24. NYILATKOZAT FÉNYMÁSOLATBAN CSATOLT IRATOKRÓL 
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NYILATKOZAT 
FÉNYMÁSOLATBAN CSATOLT IRATOKRÓL 

 
„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 

GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
Alulírott …………………………………………………………….., mint a(z) 
………………………………………………………………. (cégnév, székhely) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által 
meghirdetett fenti tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlat részeként 
fénymásolatban becsatolt iratokat az eredeti iratokról fénymásolás útján készítettem, 
azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében 
megegyeznek. 
 
 
Kelt.: 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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M25. NYILATKOZAT A HULLADÉK-ELHELYEZÉSSEL KAPCSOLATBAN
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NYILATKOZAT 
KELETKEZETT HULLADÉKOK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL 

 
„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 

GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
Alulírott …………………………………………………………….., mint a(z) 
………………………………………………………………. (cégnév, székhely) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által 
meghirdetett fenti tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy nyertességem esetén 
gondoskodom a keletkezett hulladékok elszállításáról. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy a következő befogadó telepen kívánom elhelyezni a 
hulladékot:……………………….. 
 

 
Kelt:.: 
 
 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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M26. NYILATKOZAT AZ ÜZLETI TITOKKAL KAPCSOLATBAN
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NYILATKOZAT 
ÜZLETI TITOKKAL KAPCSOLATBAN 

 
„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 

GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
Alulírott …………………………………………………………….., mint a(z) 
………………………………………………………………. (cégnév, székhely) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által 
meghirdetett fenti tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlat …… oldalán 
található, elkülönítetten elhelyezett dokumentumok a Kbt. 44. §-ban meghatározott 
üzleti titoknak minősülnek, annak nyilvánosságra hozatalát megtiltom. 
 
Indoklás: 
 
 
Kelt.:  
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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M27. NYILATKOZAT VÁLTOZÁS-BEJEGYZÉSI ELJÁRÁS TEKINTETÉBEN 
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NYILATKOZAT 

VÁLTOZÁS-BEJEGYZÉSI ELJÁRÁS TEKINTETÉBEN 

 
„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 

GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE”  
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
Alulírott …………………………………………………………….., mint a(z) 
………………………………………………………………. (cégnév, székhely) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által 
meghirdetett fenti tárgyú eljárásban  
 

nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság 
nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás van 
folyamatban, ezért a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem 
kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított 
elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, illetőleg az adatváltozást 
nyilvántartó illetékes bíróság/intézmény/hatósághoz/szervezet, 
visszaigazolásának érkeztetett példányának másolatát az ajánlathoz csatolom. 

 
vagy 
 

nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság 
nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás nincs 
folyamatban, illetőleg a nyilvántartó illetékes 
bírósághoz/intézményhez/hatósághoz/szervezethez nem került benyújtásra 
adatváltozás bejegyzési kérelem. 43 

 
 
Kelt.: 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

                                                 
43 A megfelelő aláhúzandó 
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M28. NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYRÓL 
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NYILATKOZAT 

ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYRÓL 
 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE”  

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 
Alulírott …………………………………………………………….., mint a(z) 
………………………………………………………………. (cégnév, székhely) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által 
meghirdetett fenti tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az elektronikus 
adathordozón benyújtott ajánlat, (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható. pdf 
file) a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik, továbbá a felolvasólap 
szerkeszthető formátumú fájl adatai megegyeznek a papíralapú felolvasólap 
adataival. 

 
 
Kelt.:  
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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M29. NYILATKOZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSOKRÓL 
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NYILATKOZAT 

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSOKRÓL 
 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE”  

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 
Alulírott …………………………………………………………….., mint a(z) 
………………………………………………………………. (cégnév, székhely) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által 
meghirdetett fenti tárgyú eljárásban kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési 
eljárásban, a …………-án kelt, ………… számú, az eljárás során kibocsátott kiegészítő 
tájékoztatás(oka)t átvettük és jelen ajánlatunk elkészítése során az(oka)t figyelembe 
vettük. 
 
 
Kelt.:  
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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M30. NYILATKOZAT AJÁNLATKÉRŐI HITELFELVÉTELRŐL 
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NYILATKOZAT 

AJÁNLATKÉRŐI HITELFELVÉTELRŐL 
 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE”  

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 
Alulírott …………………………………………………………….., mint a(z) 
………………………………………………………………. (cégnév, székhely) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Mezőkövesdi VG Zrt., mint Ajánlatkérő által 
meghirdetett fenti tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy tudomásunk van arról és 
elfogadjuk, hogy Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás teljesítéséhez hitelt kíván felvenni, 
valamint a hitelfelvételhez kormányzati engedélyezési eljárás lefolytatása, és pozitív 
elbírálás szükséges.  
Továbbá tudomásunk van arról és elfogadjuk, hogy amennyiben a kormányzati 
engedélyezési eljárás az ajánlati kötöttség időtartamától hosszabb időt vesz igénybe, 
a szerződés megkötésére a Kormány előzetes hozzájárulása nélkül is sor kerülhet, 
azonban a Ptk. 6:118.§ (3) bekezdésben foglaltak értelmében a szerződés csak akkor 
lép hatályba, ha a Kormány engedélyezi a szerződés megkötését. 
 
 
Kelt.:  
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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M31. REGISZTRÁCIÓS ADATLAP 



„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ 
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REGISZTRÁCIÓS ADATLAP 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
GYÓGYÁSZATI ÉS ÚJ ÉLMÉNYELEMEKKEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSÉRE” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 

Ajánlattevő pontos neve:  

Székhelye:  

Levelezési címe:  

Telefonszáma:  

Telefax száma:  

Email címe:  

A cég cégjegyzék száma:  

Adószáma:  

A tárgyban érintett kapcsolattartó 
neve: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó e-
mail címe: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 
telefax száma: 

 

Dokumentáció 
átvételének/letöltésének időpontja: 

 

 
Nyilatkozom, hogy a teljes dokumentációt a mai napon kézhez vettem/letöltöttem, 
amely teljes terjedelmében megnyitható és olvasható. 
 
Kelt.: 
 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 
Kitöltve elküldendő a + 36-1-301-08-36 faxszámra vagy e-mailen az 
info@eunitas.hu címre kell megküldeni legkésőbb az ajánlattételi határidő 
lejártáig! 
 
A regisztrációs lap visszaküldésével kell jeleznie az Ajánlatkérő számára, ha a 
meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint gazdasági szereplő kíván szerepelni. 
 
Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott 
közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára 
azokat ki nem adja. 

mailto:pg@paksiugyved.hu
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M32. CSOMAGOLÁS 
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CSOMAGOLÁS CÍMZÉSE 

 

Feladó:  ...............................................  
  ...............................................  

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

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

 

 

„KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS A ZSÓRY-FÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSÉRE, 
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KIZÁRÓLAG AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTAKOR,  

2016. év 06. hó 09. nap 10:00 időpontban 

BONTHATÓ FEL! 

IKTATÓBAN NEM BONTHATÓ FEL, AZONNAL A CÍMZETTHEZ 

TOVÁBBÍTANDÓ! 
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