
















Határozati javaslat 

 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

…/2019. (… …) határozata 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 33/2019. (II. 13.) 

határozatával elfogadott Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervét jelen 

határozat 1. melléklete szerint módosítja. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2019. április  

 

 

1. melléklet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési terve 

A közbeszerzés 

tárgya (becsült 

értéke) 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárás típus 

Időbeli ütemezés Sor került-e vagy 

sor kerül-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

I. Árubeszerzés 

      

II. Építési beruházás 

 

Kastély 

turisztikai 

fejlesztése, 

fényjáték 

kialakítása 

70 000 000 Ft 

Nemzeti 

Kbt. Harmadik 

rész 

Kbt. 

Harmadik rész 

115 § 

hirdetmény 

közzététele és 

tárgyalás 

nélküli eljárás 

   

Győry-kastély 

„B” épületének 

belső felújítása   

(6 lakás) 

27 283 465 Ft 

Nemzeti 

Kbt. Harmadik 

rész 

Kbt. 

Harmadik rész 

115 § 

hirdetmény és 

tárgyalás 

nélküli eljárás 

   

Szivárvány 

Óvoda tűzjelző 

rendszer 

kialakítása 

3 000 000 Ft 

Nemzeti  

Kbt. Harmadik 

rész 

Kbt. 

Harmadik rész 

115 § 

hirdetmény és 

tárgyalás 

nélküli eljárás 

   

 

 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési terve 

A közbeszerzés Irányadó Tervezett Időbeli ütemezés Sor került-e vagy 



tárgya (becsült értéke) eljárásrend eljárás 

típus 

 sor kerül-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

      

      

      

III. Szolgáltatás-megrendelés 

      

IV. Építési koncesszió 

      

V. Szolgáltatási koncesszió 
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Felhívás

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 22309277Fax:+36 202019476Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.perkata.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 25507571Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Perkáta Nagyközség ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Építési beruházásKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000424242019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Perkáta Nagyközség Önkormányzata EKRSZ_
38744305

Perkáta HU211 2431

Szabadság Tér 1.

Somogyi Balázs

polgarmester@perkata.hu +36 205689879

Dr Vágner Elza ügyvéd EKRSZ_
87488702

Gárdony HU211 2483

Szabadság Út 16

Vágner Elza

evagner@t-online.hu
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45312100-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő tűzjelző rendszer telepítésének beszerzése érdekében folytatja le az eljárást, amely rendszer egységessége 
elengedhetetlen a zavartalan működéshez.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

2431 Perkáta, Bocskai I. u. 1. hrsz. 667/2 hrsz.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

31625000-3

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Építési beruházás

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 
35730/1906-3/2018. ált. sz. határozatában rögzített tűzjelző rendszer kiépítése, Nagy Tamás tervező által elkészített létesítési 
tervdokumentáció szerint. A kivitelezés az alábbi feladatokat tartalmazza: 1. 2 hurkos intelligens tűzjelző központ 1 db 2. Akkumulátor 
7 Ah 2 db 3. Füstérzékelő Apollo XP 95 48 db 4. Füstérzékelő talp címző panellal 48 db 5. Hangjelző Roschni 11 db 6. Kézi jelzésadó 
KAC 1 XP 95 protokol 9 db 7. Után világító tábla kézi jeladóhoz 9 db 8. Tűzjelző kábel 800 m 9. Tűzálló kábel 300 m 10. Egyéb 
szerelési anyag (kábelcsatorna, spec vezetékbilincs, stb.) 1 ktg. 11. Telepítés, üzembe helyezés, programozás, kiszállás 1 ktg. 12. 
Tervezés, hatósági átadás, ügyintézés 1 ktg.

30

Tűzjelző rendszer kiépítés
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II.2.12) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 
35730/1906-3/2018. ált. sz. határozatában rögzített tűzjelző rendszer kiépítése, Nagy Tamás tervező által elkészített létesítési 
tervdokumentáció szerint. A kivitelezés az alábbi feladatokat tartalmazza: 1. 2 hurkos intelligens tűzjelző központ 1 db 2. Akkumulátor 
7 Ah 2 db 3. Füstérzékelő Apollo XP 95 48 db 4. Füstérzékelő talp címző panellal 48 db 5. Hangjelző Roschni 11 db 6. Kézi jelzésadó 
KAC 1 XP 95 protokol 9 db 7. Után világító tábla kézi jeladóhoz 9 db 8. Tűzjelző kábel 800 m 9. Tűzálló kábel 300 m 10. Egyéb 
szerelési anyag (kábelcsatorna, spec vezetékbilincs, stb.) 1 ktg. 11. Telepítés, üzembe helyezés, programozás, kiszállás 1 ktg. 12. 
Tervezés, hatósági átadás, ügyintézés 1 ktg.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

2431 Perkáta, Bocskai I. u. 1. 667/2 hrsz.

Igen

Igen

A minimálisan meghatározott kötelező jótállási időt (36 hónap) meghaladó 
időtarta jótállás vállalása (min.0 hónap, max. 36 hónap)

30

Nem

Igen

30

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Késedelmi kötbér, melynek mértéke: a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap. Amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) késedelme 
meghaladja a 15 napot, az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult a szerződést felmondani. A késedelmi kötbér értéke egyébiránt nem 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

M.(1) Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 fő olyan 
szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet szerinti MV-ÉV-R jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles villamosmérnök, 
villamosmérnök, szakirányú felsőfokú technikus, villamosipari technikus) vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez 
szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M.(1) Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (
szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: (a) a szakember(ek) bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből 
derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra; (b) 
amennyiben a minőség-ellenőrzésért felelős szakember rendelkezik MV-VI-R felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor a szakember
jogosultságának száma és a nyilvántartást vezető szakmai szervezet (kamara) elektronikus elérési útvonallal/ tagi azonosító számmal; (
c) amennyiben a minőség-ellenőrzésért felelős szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor - az MV-ÉV-R jogosultság 
megszerzéséhez a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szükséges követelményeknek való megfelelés alátámasztása érdekében
- a szakember szakmai önéletrajza, valamint a végzettségét vagy képzettségét igazoló dokumentum(ok)egyszerű másolata; (d) a 
szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő jelen eljárásban gazdasági és pénzügyi alkalmasság előírását mellőzi.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő jelen eljárásban gazdasági és pénzügyi alkalmasság előírását mellőzi.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlattevő az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (1) bekezdése és 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles csatolni, melyben a 
gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A 
követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő 
ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre
vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való 
rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) 
bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Alkalmatlan Ajánlattevő, illetve az ajánlatban megjelölt további építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem 
szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon 
letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell 
szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell 
rendelkeznie.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban 
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 
67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozó és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az 
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Közös ajánlattétel esetén a közös 
ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában külön nyilatkozatot kell benyújtani.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 
62. § (1) g)-k), m) és q) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlattevő egy végszámla benyújtására jogosult. A számla kifizetése, amennyiben a nyertes 
ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 135. § (3) bekezdésére tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:
130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B. §-ai szerint történik.A teljesítésigazolás kiadására a
Kbt. 135. (2) irányadó. Az ajánlattétel és kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tevékenység építési 
beruházás köteles, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a irányadó.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 10%-át. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben nyertes ajánlattevő hibásan teljesít, és megrendelő 
kijavítást vagy kicserélést igényel, úgy a késedelemre megállapított kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a kijavításig terjedő időre,
azzal, hogy a kötbér alapja a hibával érintett rész költségvetésben meghatározott értéke. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 
20 %-a. Jótállás:ajánlatkérő előírja a kivitelezésre 12 hónap jótállási idő vállalását. Ajánlatkérő az e feletti megajánlásokat értékelni 
kívánja a bírálati részszempontok között, azzal, hogy a 36 hónap vagy annál magasabb többlet jótállási megajánlások egységesen 10 
pontot kapnak.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.05.06 15:00

HU
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak 
elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR-ből. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás 
közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben. 2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton 
megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett 
nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. valamint a 424/2017. Korm. rend. tartalmazza. 3. Az EKR használatához 424/
2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 4. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az
alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési 
részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés]. 5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)
és (6) bekezdése tekintetében. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont szerinti nyilatkozatok kitöltésével összefüggésben az 
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésének utolsó mondatára. 6. Amennyiben az ajánlattevő a 
Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb
dokumentumokat. 7. Az ajánlattevőnek az ajánlattétel során figyelembe kell vennie azokat a környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. 
mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 8. Az ajánlattevőnek csatolnia kell 
kötelezettségvállaló nyilatkozatát, miszerint nyertessége esetén jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződésre 
vonatkozóan olyan All Risk típusú felelősségbiztosítási szerződést köt, melynek éves fedezete 5 M HUF, káreseményenkénti 
fedezete pedig minimum 2 M HUF. A felelősségbiztosítást a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (
megrendelő) jogosult másolatot készíteni. Ajánlatkérő azonban azt is elfogadja, ha az ajánlattevő arról nyilatkozik az ajánlatában,
hogy meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti, vagy nyertessége esetén a felelősségbiztosítást a 
szerződéskötés időpontjáig megköti. Ha az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy meglévő biztosítását terjeszti ki, legkésőbb a 
szerződéskötéskor be kell csatolni a meglévő felelősségbiztosítását (kötvényét) és az azt hatályban tartó befizetés igazolását 
egyszerű másolatban. 9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően 
biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (
6) bekezdés]. 10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát 
ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 11. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai 
alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a szakemberekhez 
kapcsolódnak. 12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. §. (2) bekezdése szerinti eredménytelenségi okot. FAKSZ: dr Vágner 
Elza 00667 evagner@t-online.hu

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

Nem
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I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

Az ajánlattételi felhívás az elektronikus felületen EKR000424242019 szám alatt érhető el. 

 

II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐNEK – ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 

 

 

2.1 Ajánlatkérési közbeszerzési dokumentum felépítése, tartalma 

 

Az ajánlatkérési közbeszerzési dokumentum a következő részekből áll: 

 

I. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 

 

 I. fejezet: Ajánlattételi felhívás (lásd: elektronikus felületen) 

 II. fejezet: Útmutató az ajánlattevőnek – Alapvető információk 

 III. fejezet: Az ajánlat összeállításának tartalmi és formai követelményei 

 IV. fejezet: Az ajánlat értékelése 

 V. fejezet: Szerződéstervezet 

 További közbeszerzési dokumentumok: árazatlan költségvetések, műszaki 

leírások, tervek 

 

Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az Ajánlatkérési 

Közbeszerzési Dokumentumot és annak minden kiegészítését (= kiegészítő tájékoztatások), 

amely az ajánlati időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat 

szerezzen be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen 

módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét, mennyiségi jellemzőit vagy a teljesítést, 

amennyiben az ajánlat elfogadást nyer. 

 

2.2 Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége 

 

Neve:   Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

Címe:   2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

Képviselő:  Somogyi Balázs  polgármester  

Telefon:  +36 205689879; 

E-mail:  polgarmester@perkata.hu  

 

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával ajánlatkérő dr Vágner Elza ügyvédet (2483 Gárdony, 

Szabadság út 16.) bízta meg. A megbízott képviseletében eljáró személy dr Vágner Elza 

ügyvéd, felelős akkreditál közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszáma: 00667). 

 

   Postai címe:  2483 Gárdony, Szabadság út 16. 

   Telefonszáma: +36 202019476 

    E-mail címe: evagner@t-online.hu 

 Az eljárás lebonyolítása során kapcsolattartó személy:  

dr Vágner Elza ügyvéd 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:polgarmester@perkata.hu
mailto:evagner@t-online.hu
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2.3  Értelmező rendelkezések 

 

1. Ajánlattételi felhívás vagy eljárást megindító felhívás, vagy felhívás: az 

ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére az EKR rendszeren keresztül 

közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívás. 

 

2. Ajánlattevő: Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot 

tesz. A közbeszerzési eljárásban csak olyan gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amely 

megfelel az ajánlatkérő által támasztott 

a) szakmai tapasztalatra és képzettségre, 

b) műszaki és technikai feltételekre, 

c) minőségbiztosítási vagy környezetgazdálkodási szabványokra, 

d) gazdasági és pénzügyi helyzetre 

vonatkozó minimális követelményeknek (alkalmassági követelmények – lásd. 

ajánlattételi felhívás III.1.3) pontja´és nem áll kizáró okok [Kbt. 62-63. §] hatálya alatt.  

 

3. Alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő: Ajánlattevő, az 

ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt alkalmassági követelményeknek bármely 

más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 

fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

 

4. Alvállalkozó: Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan 

közvetlenül vesz részt, kivéve: 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, 

alkatrész- vagy alapanyag szállítót, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

 

5. Azonosító szám: az eljárást megindító felhívás EKR azonosító száma. 

 

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

cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadása kérhető.  

A cégmásolat a cégjegyzék valamennyi fennálló és törölt adatát, a cégkivonat a 

cégjegyzék fennálló adatait, a cégbizonyítvány pedig - a kérelemtől függően - a 

cégjegyzék egyes fennálló vagy törölt adatait tanúsítja hitelesen, illetve azt, hogy 

valamely meghatározott bejegyzés a cégjegyzékben nem szerepel(t) (a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény 12. §). 

 

7. Ctv.: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 

évi V. törvény. 

 

8. Közbeszerzési dokumentum vagy ajánlatkérési közbeszerzési dokumentum: az 

általános és speciális követelményeket tartalmazó dokumentum. A közbeszerzési 

dokumentum átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A közbeszerzési 

dokumentum másra nem ruházható át. 

 

9. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet 

aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények 

építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.  
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10. Hamis adat: A valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat.  

 

11. Hamis nyilatkozat: Olyan nyilatkozat, mely hamis adatot tartalmaz.  

 

12. Határidők: Az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumban valamennyi 

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

értendő. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal 

Budapesti idő adata alapján állapítja meg. 

 

13. Írásbeli, írásban: Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden 

nyilatkozattétel – ha a Kbt.-ből más nem következik – írásban történik. Az írásbeli 

nyilatkozatok – ahol kifejezetten valamely kapcsolattartási formát a Kbt. nem kíván meg 

– teljesíthetőek: 

a) postai (csak kivételesen és indokolt esetében) vagy közvetlen kézbesítés útján; 

b) faxon; 

c) elektronikus úton. 

 

14. Kbt.: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.). 

 

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

esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a 

közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Az egy közös 

ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta 

után változás nem következhet be.  

 

16. Összeférhetetlenség: Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében 

és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet - ide értve a 

közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa foglalkoztatottakat is -, amely funkcióinak 

pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más 

érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek 

miatt nem képes. 

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetként 

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos 

tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, 

b) az a szervezet, amelynek 

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 

bb) tulajdonosát, 

bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az 

ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 

bevonta, 

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 

A nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet 

részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) a köztársasági elnök, 

b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 

c) a Kormány tagja, 

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 

e) a legfőbb ügyész, 

f) az Alkotmánybíróság elnöke, 

g) az Állami Számvevőszék elnöke, 

http://www.pontosido.hu/
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h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a 

Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy 

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel 

közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet. 

 

17. Pénzmosásról szóló törvény: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény. A Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. 

pont szerinti tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a 

szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, 

vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, 

amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 

összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó 

befolyással rendelkezik, 

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, 

vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy 

ügyfél tevékenysége felett, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, 

ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a 

kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 

képviseletében eljár, 

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében 

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 

eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy 

b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá 

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, 

irányítást gyakorol, továbbá 

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 

 

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

szerződés. 

 

19. Üzleti titok: A 2018. évi LIV. tv. rendelkezéseiben így meghatározott fogalom.  

A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint 

a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a 

védett ismeretet is) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti 
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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. 

A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 

bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- 

vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó 

információkat és adatokat, 

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 

vonatkozó információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide 

nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § 

(1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem 

értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 

44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak 

és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

 

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 

lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a 

továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti 

értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló 

részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra 

hozatalát megtilthatja. 

 

20. Verseny biztosítása: Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban  

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,  

c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát 

nem igazolhatja. 

Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci 

magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a 

továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. 

cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal 

feltételezi, köteles azt – a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint 

– jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.  

 

21. Vis maior: A Felek befolyásán kívül álló következő körülmények tekintendők felmentő 

okként és nem képezik kötbérigény tárgyát, ha a közbeszerzési eljárás 

eredményeképpen létrejövő szerződés aláírása után merültek fel, vagy ha a szerződés 

aláírása előtt merültek fel, és a következményeiket nem lehetett az említett időpont 

előtt előre látni, és a szerződés teljesítését ezáltal akadályozzák: 

- természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.) tüzek, 

robbanások, járványok, 
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- ionsugárzás, vagy radioaktív tevékenységből származó szennyeződés, 

- háború vagy egyéb ellenségeskedés (hadüzenettel vagy anélkül), megszállás, 

ellenséges cselekmény, mozgósítás, katonai igénybevétel, embargó, 

- lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

terrorista cselekmény 

- sztrájk, zendülés, villongás vagy rendzavarás. 

Ha bármely Felet vis major által károsodás éri, a másik Felet annak megtörténtéről 

haladéktalanul írásban értesíteni kell.  

Az értesítésnek tartalmaznia kell a vis major részleteit, valamint annak bizonyítékát, 

hogy az eset elkerülhetetlen volt, és hogy ez késlelteti a Fél szerződésbeli 

kötelezettségeinek teljesítését. Az értesítésben a vis major becsült időtartamát is meg 

kell határozni, valamint annak kinyilatkoztatását, hogy a károsult Fél a vis major 

fennállása képtelen szerződéses kötelezettségeinek eleget tenni. 

 

2.4 Beszerzés tárgya és mennyisége 

 

A közbeszerzés rövid ismertetése: 

 

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Fejér  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 35730/1906-3/2018. ált. sz. 

határozatában rögzített  tűzjelző rendszer kiépítése, Nagy Tamás tervező által 

elkészített létesítési tervdokumentáció szerint. A kivitelezés az alábbi feladatokat 

tartalmazza: 

 

1. 2 hurkos intelligens tűzjelző központ  1 db 

2. Akkumulátor 7 Ah    2 db 

3. Füstérzékelő Apollo XP 95   48 db 

4. Füstérzékelő talp címző panellal  48 db 

5. Hangjelző Roschni    11 db 

6. Kézi jelzésadó KAC 1 XP 95 protokol 9 db 

7. Után világító tábla kézi jeladóhoz 9 db 

8. Tűzjelző kábel 800 m 

9. Tűzálló kábel 300 m 

10. Egyéb szerelési anyag (kábelcsatorna, spec vezetékbilincs, stb.) 1 ktg. 

11. Telepítés, üzembe helyezés, programozás, kiszállás 1 ktg. 

12. Tervezés, hatósági átadás, ügyintézés 1 ktg. 

 

2.5 A jelen közbeszerzési eljárás menete 

 

Tájékoztatjuk az eljárásban résztvevőket, hogy a közbeszerzési eljárás az ajánlatkérő 

becslése alapján – figyelemmel a Kbt. 16-19. §-ában foglaltakra – a Kbt. Harmadik 

része szerinti uniós értékhatár alatti (nemzeti) eljárásrendbe tartozik. Ajánlatkérő a 

közbeszerzés megvalósításakor a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontját választotta, azaz 

a Kbt. Második részében meghatározott szabályok szerint jár el, a Kbt. 113-116. §-ában 

foglalt eltérésekkel. Ezen belül a Kbt. 115. §-át alkalmazza, mivel a becsült érték annak 

(1) bekezdése első fordulatában meghatározott értéket nem éri el.  

 

2.6 Az ajánlattételi felhívással és közbeszerzési dokumentummal kapcsolatos 

információk 

 

A közbeszerzési dokumentumok átvétele az eljárásban való részvétel feltétele! A 

közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő térítésmentesen, közvetlenül küldi meg az 

ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére az EKR rendszeren keresztül. 
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Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza a közbeszerzési dokumentum valamennyi 

előírását. Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az összes, a felhívásban és 

közbeszerzési dokumentumban kért információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel 

meg a felhívásban és közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak, ez minden 

vonatkozásban az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét 

eredményezheti. 

 

Az ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumban foglalt információkat 

bizalmasan kezelni. A közbeszerzési dokumentum, azok egyes részei, vagy másolati 

példányai kizárólag a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően 

használhatók fel. 

 

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. 

rendelet 10. § (2) bekezdése értelmében, amennyiben valamely nyilatkozatminta az 

EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a 

nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként 

megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt 

akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő 

benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az 

ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. 

Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a 

csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni. 

 

Amennyiben az ajánlattevő a nyilatkozatminták mellőzésével kívánja ajánlatát 

benyújtani, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes 

dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. 

 

Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát 

elkészítenie és benyújtania. 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát 

az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 

valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 

 

2.7 Ajánlattétel előtti helyszíni bejárás, konzultáció, ajánlattevői kérdések 

benyújtása 

 

2.7.1. Helyszíni bejárás 

 

Az ajánlatkészítési időszakban az Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez az 

Ajánlattevők számára. 

 

2.7.2. Konzultáció 

 

Az ajánlatkészítési időszakban az Ajánlatkérő konzultációt nem szervez az Ajánlattevő 

számára. 

 

2.7.3. Kiegészítő tájékoztatás-kérés 
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Ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és az 

ajánlatkérési közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban írásban 

kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlattételi határidőt megelőzően 

ésszerű időben. Ajánlatkérő ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidőt 

megelőző 3. munkanapot. 

A kiegészítő tájékoztatásokban foglalt információk elfogadásáról szóló 

nyilatkozatot ajánlattevő köteles az ajánlata részeként csatolni. 

 

A közbeszerzési dokumentum pontosítását igénylő ajánlattevő az EKR felületen 

keresztül fordulhat kiegészítő információért az ajánlatkérő nevében eljáró 

szervezethez.  

Bármilyen mulasztás, amelyet az ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez kellő 

információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, 

nem menti fel az ajánlattevőt – amennyiben ajánlata elfogadást nyert – azok alól a 

kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint reá 

hárulnak. 

 

 

 

2.8. Ajánlattételi határidő, az ajánlat benyújtásának határideje 

 

Az ajánlat benyújtása kizárólag elektronikus úton történhet az EKR felületen.. Az 

ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának napján 14:00 óráig be kell érkeznie az 

előírt helyre, ellenkező esetben az ajánlat nem érvényes. 

 

A postai úton benyújtott ajánlat esetében az esetleges késedelemből, roncsolódásból 

eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Az Ajánlatkérő által rögzített határidő lejárta 

után beérkező ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. 

 

2.9 Az ajánlat benyújtásának címe 

 

Ajánlattételi határidő:   Ajánlattételi felhívás szerint 

Ajánlatok benyújtás címe:  Elektronikus felület 

 

 

2.10 Az ajánlat felbontásának helye és időpontja 

 

2.10.1. Az ajánlat bontásának helyszíne, időpontja 

 

Helyszíne: Elektronikus felületen történik a bontás 

 Időpontja:   Ajánlattételi felhívás szerint 

 

Az ajánlatok bontása során ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, székhelye és az 

ajánlat elbírálásra kerülő számszerűsíthető tartalmi elemei (bírálati részszempont 

szerinti megajánlások). 

 

Az EKR rendszer az ajánlat felbontásáról és a bontási eljárás során lezajlott 

eseményekről jegyzőkönyvet készít, melyet ajánlatkérő az ajánlattevőnek öt napon 

belül megküld [Kbt. 68. § (6) bekezdés] az EKR rendszeren keresztül. 

 

2.10.2. Az ajánlat vizsgálata 
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Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlat 

vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az megfelel-e a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott feltételeknek. 

A Kbt. 69. § alapján az ajánlat elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, 

hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

 

2.10.2.1. Hiánypótlás és felvilágosítás-kérés nem egyértelmű kijelentések, 

nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében (Kbt. 71. §) 

 

Ajánlatkérő ajánlattevő számára biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az 

ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások 

tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kér. 

 

A hiányok pótlása – melyek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és 

kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi 

felhívás, a közbeszerzési dokumentum vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás 

során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet. 

 

 Mindaddig, amíg ajánlattevő számára hiánypótlás vagy felvilágosítás nyújtására 

határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve 

az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 

 

 A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 

a) a Kbt. 2. § (1) – (3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 

b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő 

szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más 

feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi 

részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá 

átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) 

valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy 

törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 

részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 

befolyásolja. 

 

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező 

dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az 

ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő - ha azt nem 

tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell 

tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az 

ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai 

követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, 

ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő 

az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó 

szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

 

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező 

dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb 

okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az 
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ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver 

megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem 

rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles 

igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő 

előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem 

határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett 

dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira 

figyelemmel kell eljárni. 

 

Ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás 

megadása a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelel. A Kbt. 71. § (3) vagy (8)-(9) 

bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlás, felvilágosítás 

megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, ajánlatkérő kizárólag az 

eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során.  

 

2.10.2.2. Számítási hiba javítása  

 

Az elektronikus felület működése során a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján 

a Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az 

ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a 

javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével 

-, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az 

eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya 

elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja 

az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - 

adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy 

továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 

  

2.10.2.3. Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások (Kbt. 72. §)  

 

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 

megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, ha 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. 

 

Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi 

tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére, vagy 

a közbeszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához 

felhasznált egyéb adatokra van figyelemmel. 

 

Az indokolásra a Kbt. 72. § (2) – (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók. 

 

2.11  Tájékoztatás az eljárás eredményéről 

 

Ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az ajánlatok elbírálásának 

befejezésekor az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, az ajánlattevő 

esetleges kizárásáról, vagy a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának 

megállapításáról, illetve a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történő érvénytelenné 

nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról.  
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Ajánlatkérő a fenti tájékoztatását az ajánlat elbírálásának befejezésekor készített 

írásbeli összegezés faxon és/vagy e-mailben történő megküldésével teljesíti.  

 

Az összegezést ajánlatkérő az első bekezdés szerinti döntéshozatalt követő lehető 

leghamarabb, de legkésőbb a döntést követő három munkanapon belül, az ajánlati 

kötöttség ideje alatt küldi meg.  

 

Ajánlatkérő itt hívja fel a T. Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat elbírálásáról szóló 

írásbeli összegezésnek az ajánlattevő részére történt megküldése napjától a nyertes 

ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. 

 

 

 

2.12  A szerződéskötés tervezett időpontja 

 

Ajánlatkérő a szerződést a meghosszabbodott (lásd 2.11 pont utolsó bekezdés) 

ajánlati kötöttség időtartama alatt köti meg, de legkorábban az írásbeli összegezés 

megküldése napját követő öt napos időtartam lejártát követően. 

 A szerződéskötés kapcsán a Kbt. 131. §-ban foglaltak is irányadók.  

 

2.13 Az eljárással kapcsolatos egyéb információk 

 

2.13.1 Részekre történő ajánlattétel, alternatív ajánlat 

 

Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, az alternatív (többváltozatú) 

ajánlattétel lehetőségét kizárja. 

 

2.13.2 Az eljárás során használt nyelv, az ajánlattétel nyelve 

 

Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak 

a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. 

 

Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást 

kér benyújtani (azaz a 24/1986 MT (VI.26.) rendelet szerinti hiteles fordítás nem 

előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az 

olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 

nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, 

valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő 

a felelős. 

 

2.13.3 Az ajánlattétel költségei 

 

Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az 

ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért és 

veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevő részéről 

felmerülhetnek. 

 

Az ajánlattevőnek semmilyen címen nincs joga az ajánlatkérőtől az ajánlat 

kidolgozásával kapcsolatos költségei visszatérítését kérni, még akkor sem, ha az 

ajánlatkérő visszavonja az ajánlattételi felhívást vagy eredménytelenné nyilvánítja az 

eljárást. 
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2.13.4 Közös ajánlattétel 

 

A gazdasági szereplők közösen is tehetnek ajánlatot. 

 

Közös ajánlattétel esetén irányadó rendelkezések: 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag 

által aláírt Konzorciumi Szerződést. A szerződésben a szerződő feleknek ki kell jelölni a 

konzorcium vezetőjét, illetve a képviseletében eljáró személyt, valamint a konzorcium 

vezetőjét kell feljogosítani a konzorcium nevében az Ajánlatkérővel való 

kapcsolattartásra, továbbá a konzorcium nevében – a szerződés aláírása kivételével – 

a jognyilatkozatok megtételére. A szerződésnek tartalmaznia kell a konzorcium 

vezetőjének kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a konzorcium vezetését 

elfogadja.  

 

A Konzorciumi Szerződés egyebekben akkor fogadható el, ha 

- tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését, 

- tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a 

képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az 

ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé 

megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, ide értve az EKR 

rendszeren keresztül megtett nyilatkozatokat is, 

- tartalmazza, hogy a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés konzorciumon belüli 

koordinálásért és konzorcium általi végrehajtásáért, 

- tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését és a 

projektszervezet részletes bemutatását (alvállalkozókra is kiterjedően), 

- tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 

felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 

szerződés szerződésszerű teljesítéséért, 

- tartalmazza, hogy a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem 

függ valamely további feltételtől vagy időponttól; 

- tartalmazza, hogy hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, 

illetve hatósági jóváhagyástól, továbbá 

- tartalmazza, hogy a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép. 

 

2.14 Az ajánlat és a szerződés nyilvánossága 

 

Az ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - 

közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. és 45. §-ában 

foglaltak szerint. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne 

tartalmazzák az alábbi elemeket: 

 ajánlattevő nevét, címét (székhelye, lakóhelye) 

 olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot (a továbbiakban együtt: adat), 

amely értékelési szempont alapján értékelésre kerül, kivétel az ezek alapjául 

szolgáló és a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 

vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 

kötelezettség hatálya alá nem tartozó részinformációk, alapadatok (így különösen 

az árazott költségvetés), aminek a nyilvánosságra hozatalát megtilthatja 

ajánlattevő. 
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Az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre 

szolgáló funkció áll rendelkezésre.  

 

Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat 

nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 

nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és 

tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 

 

Az ajánlat elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti 

titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, 

amely a Kbt. 45. §-ának (1) bekezdése körébe tartozik. 

 

Ajánlattevő magára nézve kötelezőnek fogadja el, hogy a közpénzek 

felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével 

és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. 

évi XXIV. törvény alapján az Állami Számvevőszék, illetve a 210/2010. (VI.30.) 

Kormányrendeletben meghatározott szervezet is jogosult ellenőrizni a nyertes 

ajánlattevő rendelkezésére bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű 

felhasználását. 

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 

LXVI. törvény 5. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék 

vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az 

államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a 

megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi 

személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés 

teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi 

gazdálkodó szervezetnél.  

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi 

önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, 

költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon 

kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való 

rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog 

megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy 

nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra 

hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a 

technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a 

munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó 

adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése 

szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a 

közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az, aki az államháztartás valamely 

alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a 

jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan 

tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának 

nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok 

címén nem tagadható meg. 
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2.15 A Kbt. 73. §. (5) bekezdése szerinti szervezetek  

 

Pénzügyminisztérium 

Munkavédelmi Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

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

Fax: (06 1) 795-0884 

Email: munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu 

 

Pénzügyminisztérium 

Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 1) 896-2902 

Fax: (06 1) 795-0880 

Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu;  

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Telefon: 06-1-476-1100 

Fax: 06-1-476-1390 

 

 

III. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

 

Az ajánlatot az elektronikus felületen a kell összeállítani. Az EKR-ben elektronikus úton tett 

nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot a rendszerben benyújtó 

gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a 

személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a 

nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben 

kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági 

szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az EKR-ben a rendelkezésre álló nyilatkozatminták 

alkalmazása kötelező, azonban ajánlatkérő – különösen a terjedelmes tartalommal rendelkező 

iratok (pl. önéletrajz, referencia stb.) tekintetében – elfogadja a .pdf formátumban az 

ajánlathoz csatolt dokumentumokat is, formakötöttség nélkül, különösen a szakmai ajánlat, a 

szerződés teljesítésében közreműködő személyekre vonatkozó dokumentumok tekintetében. 

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakmai tapasztalata körében ajánlatkérő kéri a 

szakmai tapasztalat alapjául szolgáló munkák (projektek) olyan részletezettségű bemutatását, 

amely lehetővé teszi a tényleges közreműködés ellenőrzését, kétség esetén. 

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők 

vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági 

szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági 

szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre 

mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
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bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok 

megfelelnek. 

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet 

részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást 

tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti 

szervezet részéről az ajánlatban, az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, 

hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott 

szervezet képviseletében eljárhat. 
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3.1 Az ajánlat tartalma, csatolandó iratok és dokumentumok jegyzéke 

 

 Az ajánlatot az alábbiakban felsorolt pontok szerint kérjük összeállítani: 

Ssz Csatolandó iratok és dokumentumok Megjegyzés 

1 Felolvasólap  
A Felolvasólap az EKR felületen 

elektronikusan elérhető. 

2 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy 

aláírás-mintája  

Elektronikus formában kell 

benyújtani. 

3 

Ajánlattevő, továbbá adott esetben az 

alkalmasság igazolásában résztvevő 

gazdasági szereplő változásbejegyzési 

cégiratai vagy nyilatkozat arról, hogy 

változásbejegyzési eljárás nincs 

folyamatban 

Adott esetben [=ún. „e-

tértivevény”-t és az „Informatikai 

vizsgálat eredménye” elnevezésű 

dokumentumok 1-1 nyomtatott 

példányát, továbbá .xml file-ként 

nyomtatva a „Változásbejegyzési 

kérelem” elnevezésű 

dokumentum 1 nyomatott 

példányát] kell csatolni. A 

nemleges nyilatkozat az EKR 

felületen elérhető. 

4 
Ajánlatot aláíró személy meghatalmazása, 

egyéb meghatalmazás  

Amennyiben releváns kérjük 

elektronikusan benyújtani. 

5 

Ajánlattevői nyilatkozat 

- Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 

nyilatkozat  

A nyilatkozat mintája az 

elektronikus felületen áll 

rendelkezésre.  
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Ssz Csatolandó iratok és dokumentumok Megjegyzés 

6 
Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pont 

szerinti nyilatkozat  

A nyilatkozat minta 

elektronikusan elérhető az EKR 

felületen. 

7 

Ajánlattevői nyilatkozat  

a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és 

q) pont – kivétel Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont kb) és kc) alpont – szerinti kizáró 

okok fenn nem állásáról 

A nyilatkozat mintája az EKR 

felületen elektronikusan elérhető 

8 

Ajánlattevői nyilatkozat  

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

alpont szerinti kizáró ok fenn nem 

állásáról a VHR *. 8. § i) pont ib) 

alpont és a 10. § g) pont gb) alpontja 

szerinti tartalommal 

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

alpont szerinti kizáró ok fenn nem 

állásáról a VHR *. 8. § ic) pont szerinti 

tartalommal 

- - az alvállalkozó és adott esetben 

alkalmasság igazolásában résztvevő 

gazdasági szereplő vonatkozásában a 

kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 

67. § (4) bekezdése alapján 

A nyilatkozat mintája az EKR 

felületen elektronikusan elérhető.  

9. 
M1 jelű alkalmassági követelménynek 

történő megfelelés iratai 

A nyilatkozat mintája az EKR 

felületen elektronikusan elérhető, 

a további iratok csatolása 

elektronikus formában 

történik. 
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Ssz Csatolandó iratok és dokumentumok Megjegyzés 

10 

Konzorciumi megállapodás az ajánlatkérési 

közbeszerzési dokumentum 2.13.4 

pontjában foglaltakra is figyelemmel 

Adott esetben a megállapodást 

kérjük elektronikus formában 

csatolni. 

11 

Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatásokban 

foglalt információk elfogadásáról szóló 

nyilatkozata 

A nyilatkozat mintáját az 

elektronikus felületen 

rendelkezésre bocsátott 

nyilatkozat tartalmazza. 

12 
Nyilatkozat a Kbt. 69. § (11) bekezdése 

alapján 

A nyilatkozat mintáját az 

elektronikus felületen 

rendelkezésre bocsátott 

nyilatkozat tartalmazza. 

13 
Nyilatkozat felelősségbiztosítással 

összefüggésben. 

A nyilatkozat mintáját az 

elektronikus felületen 

rendelkezésre bocsátott 

nyilatkozat tartalmazza. 

14 Árazott költségvetések  

 

*VHR = a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint 

a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) 

Kormányrendelet 

 

3.2 Csatolandó dokumentumokkal kapcsolatos egyéb előírások  

 

3.2.1 Aláírási címpéldány, aláírás-minta 

 

Az ajánlattevőnek, továbbá – adott esetben – az alkalmasság igazolásában résztvevő 

gazdasági szereplőnek az ajánlatban csatolnia kell az érvényes cégkivonatban 

szereplő képviseleti jogosultság alapján a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási 

címpéldányának, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-

mintájának egyszerű másolatát Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási 

címpéldányát, aláírás-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban nyilatkozatot 

tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan 

személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá. 

 

Ha a cégjegyzésre jogosult(ak) helyett meghatalmazott ír alá bármely dokumentumot, 

nyilatkozatot az ajánlatban, úgy a meghatalmazott aláírás-képének 

ellenőrizhetősége érdekében, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is az ajánlathoz csatolni kell. 
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Az Ajánlatkérő a fenti dokumentumokat az ajánlattevő, ill. adott esetben az 

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő képviseletében eljáró 

személy(ek) kötelezettségvállalásra való jogosultságának ellenőrzése céljából 

kéri.  

 

3.2.2.  Szerződéstervezet 

 

Ajánlattevőnek az ajánlatához az ajánlatkérési közbeszerzési dokumentum V. 

fejezetében közölt szerződéstervezetet nem kell az ajánlata részeként benyújtani. 

 

 

IV. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

 
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 

megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

 

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti módszert határozta meg, amely a legjobb ár-érték arány. Ajánlatkérő e 

szempontból rangsorolja az érvényes ajánlatokat és állapítja meg a nyertes 

ajánlattevőt és adott esetben a második helyezettet. 

 

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e 

olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

 

Az ajánlatkérő a bírálat során az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 

Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. 

 
A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint 

értékeli. 

 

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok 

értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben 

legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb 

ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 

 

Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára 

vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a 

legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja 

nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az 

ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. 

§ szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség 

miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a 

helyébe lép. 

 

Értékelési szempontok: Ajánlatkérő a „Nettó vállalkozói díj (nettó Ft-ban) részszempont 

esetében a fordított arányosítás, a Minőségi részszempontok (jótállási idő, a teljesítési 

határidőnél rövidebb teljesítési határidő vállalása) esetében az arányosítás módszerét 

alkalmazza (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 

értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 
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Az 1. bírálati részszempont (Nettó vállalkozói díj (nettó Ft-ban)) esetén alkalmazott bírálati 

módszer: „Fordított arányosítás” módszere: a megajánlott legalacsonyabb értékhez 

viszonyítva fognak pontot kapni az ajánlatok. 

 

Ennek megfelelően a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a 

többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján (két tizedesjegyre kerekítéssel) 

kerül meghatározásra, a következő képlet szerint: 

 

P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min 

ahol: 

P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max = a pontskála felső határa (10 pont) 

P min = a pontskála alsó határa (0 pont) 

A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A 2. részszempont (a minimálisan meghatározott jótállási időhöz (12 hónap) képest többlet 

jótállás vállalása (hónapban, min. 0 hónap  max. 36 hónap)) esetén, alkalmazott bírálati 

módszer: „arányosítás” módszere: A legkedvezőbb ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges 

maximális pontszámot (a felső ponthatár, 10 pont), a pontskála alsó pontját pedig a 

leggyengébb ajánlat jelenti és a további ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek 

különbségéhez viszonyítva kapnak pontot, az alábbi képlet szerint: 

 

Pvizsgált = (Avizsgált -Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - 

Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) 

Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott érték, 

amire a maximális pontszámot adja 

Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 

legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd 

összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú 

ajánlatnak. 

 

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai 

szerint. 
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V. Szerződéstervezet 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

amely létrejött egyrészről (székhely:…………………, nyilvántartási szám: ………………….., 

adószám:……………………………, statisztikai számjel:………………………., képviselő:…………………..) mint 

megrendelő - továbbiakban: Megrendelő - 

 

másrészről ………… (székhely: ……..., cégjegyzékszám:……….., adószám:……….., statisztikai 

számjel:………………………, fizetési számla száma:…………, képviseli …………) mint vállalkozó- 

továbbiakban: Vállalkozó; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: Felek - 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

 

I. 

Bevezetés 

 

Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Tűzjelző rendszer kialakítása”  tárgyában a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 115. § (1) 

bekezdése alapján lefolytatott hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárása eredményeképpen 

jött létre Felek között. A lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett. Ennek 

megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendőek, azzal 

együtt olvasandók: 

a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó 

………… napján kelt ajánlattételi felhívása - továbbiakban: Ajánlattételi 

Felhívás-, 

b) Megrendelő teljes dokumentációja – továbbiakban: Dokumentáció-, 

c) Megrendelő …….….napján kelt kiegészítő tájékoztatása, 

d) Vállalkozó ……….……………. napján kelt ajánlata - továbbiakban: Ajánlat-, 

 

Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott dokumentumok fizikailag nem kerülnek 

csatolásra jelen szerződéshez, de azok tartalma Felek számára teljes körűen ismert és 

kötelező. 

Vállalkozó nyilatkozik, hogy az egyösszegű (átalányáras) vállalási árát a jelen pontban 

részletesen felsorolt- általa ismert - dokumentumok együttes figyelembevételével alakította 

ki. 

 

II. A Vállalkozási szerződés tárgya, a teljesítés helye, ideje, műszaki tartalom és 

mennyiség 

 

1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a 2431 Perkáta, 

Bocskai István utca 1. szám alatt található „Szivárvány Óvoda” épületében 

tűzjelző rendszer kialakítását a közbeszerzési dokumentumokban részletezett 

műszaki tartalommal  - továbbiakban együtt: Kivitelezés - a szerződés I. pontban 

felsorolt dokumentumokban foglalt műszaki tartalomnak és követelményeknek 

megfelelően. 

2. Teljesítés helye: 2431 Perkáta, Bocskai István utca 1. hrsz. 667/2. 

3. Teljesítési határidő:   ………………….…. 

Megrendelő előteljesítést elfogad.  
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4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó akkor teljesít határidőre, amennyiben – figyelemmel az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32. § 

(3) bekezdésében foglaltakra – a Kivitelezés átadás-átvételének időpontját jelen 

szerződés II/3. pontjában rögzített időtartamon belül jelöli meg és erről 5 nappal 

korábban írásban értesíti a megrendelőt – továbbiakban: Készre jelentés-. 

 

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Készre jelentésben az átadás-átvétel időpontjaként 

kizárólag olyan időpontot jelölhet meg, amely időpontra a Kivitelezés 100%-ban és 

maradéktalanul megvalósul. 

 

6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a Készre jelentésben meghatározott 

átadás-átvétel napjától későbbi időpontban kezdi meg az átvételt - mely átvétel 

időpontja így a teljesítési határidőt túllépi - úgy Vállalkozó terhére jelen szerződés 

VI/1. pontjában foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható, Vállalkozó késedelme 

jogszerűen nem állapítható meg. 

 

7. A Kivitelezés műszaki tartalmát és mennyiségét az I. pontban részletesen felsorolt 

dokumentumok tartalmazzák. 

 

8. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munka építési 

engedély köteles tevékenység és a végleges építési engedély rendelkezésre áll.  

 

III. Vállalkozói díj 

 

1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozói díj- 

mindösszesen: ……..,- Ft + ÁFA, azaz ………. forint plusz ÁFA, összesen bruttó ………,- 

Ft, azaz ……… forint. 

 

2. A Vállalkozói díj a Kivitelezés megvalósításához szükséges minden díjat és költséget 

tartalmazza. 

 

IV. A számlák kiegyenlítése 

 

1. Vállalkozó a Kivitelezés során 1 db végszámla benyújtására jogosult. 

2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó  nem jogosult előleget igényelni.  

3. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a hiánytalanul megvalósult teljesítés esetén 

(teljesítésigazolás birtokában) a III.1. pont szerinti összegről jogosult végszámlát 

kiállítani. 

4. A végszámla benyújtásának feltétele a műszaki leírásban részletezett munkák 100 %-

os készültsége, mely készültségi fok elérését az Ajánlatkérő képviseletében eljáró 

műszaki ellenőr hagyja jóvá. Végszámla kizárólag a műszaki ellenőr által jóváhagyott 

jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás birtokában állítható ki. A 

teljesítésigazolás valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése, valamint a 

szerződésben rögzített valamennyi egyéb feltétel teljesítése esetén adható ki. 

Megrendelő a teljesítésigazolást a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásától 

számított 5 napon belül állítja ki.  Amennyiben a Vállalkozó által megjelölt átadás-

átvétel időpontját követő tizenöt napon belül Megrendelő nem kezdi meg az átadás-

átvételi eljárást, vagy megkezdi, de azt a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt 

határidőn belül nem fejezi be, Vállalkozó kérésére Megrendelő a teljesítésigazolást 

köteles kiadni. 

 

5. Vállalkozó a számlát a teljesítés igazolás kiadását követő 5 napon belül állítja ki. 
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6. Megrendelő alvállalkozó igénybe vétele esetén az alábbiak szerint teljesíti a kifizetést: 

 

6.1. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles 

nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy az általa a teljesítésbe bevont 

alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, 

egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

6.2. Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában 

részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

6.3. a 6.2. pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 

ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során 

a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

6.4. Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az 

alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét 

visszatartja; 

6.5. Vállalkozó átadja a  6.4. pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait; 

6.6. a Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 

ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói 

kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja 

Vállalkozónak; 

6.7. ha Vállalkozó a 6.4 vagy 6.5. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles 

szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére 

igazolja, hogy a 6.4. vagy a 6.5. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt 

érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult Vállalkozó 

által a 6.1. pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

 

A havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő 

az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - 

abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés 

időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, vagy 

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 

szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

 

7. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

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

alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 

melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

8. Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő az ellenszolgáltatást saját forrásból 

teljesítési, pályázati támogatás igénybevételére nem kerül sor.  

 

V. Kivitelezés megvalósítása 

 

1. A munkaterületet Megrendelő átadás-átvételi eljárás során bocsátja Vállalkozó 

rendelkezésére. A munkaterület átadásának időpontja legkésőbb 2019. 

……………………….. napja. Megrendelő a naplót a munkaterület átadásakor nyitja meg. 

 

2. A munkaterület átadása a műszaki ellenőr kötelezettsége, a munkaterület átadás 

időpontjáról a műszaki ellenőr az átadást megelőzően kellő időben értesíti a 
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Vállalkozót. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és 

utasítást az építési naplóban, a munkaterület átadásakor jegyzőkönyvben kötelesek 

egymással közölni. 

 

3. A munkaterület átadási jegyzőkönyvben rögzített egyéb feltételeket a Vállalkozónak 

kell teljesíteni. 

 

4. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarás előtti beméretése - jogszabályi előírás 

szerinti körben – és dokumentálása Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó köteles az 

eltakarásra kerülő munkarészeknél az eltakarást megelőző 3 nappal korábban 

Megrendelőt és a műszaki ellenőrt értesíteni. Az eltakarás csak a műszaki ellenőr 

jóváhagyásával történhet meg. A beméretések és dokumentálások elmulasztása miatt 

felmerülő kár vagy költségtöbblet a Vállalkozót terheli. 

 

5. A műszaki átadás-átvételi eljárást az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32. §-ában foglaltak szerint kell Vállalkozónak 

és Megrendelő képviseletében a műszaki ellenőrnek lefolytatnia. 

 

 

VI. Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai 

 

1. Amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó a felelős jelen szerződés II/3. 

pontjában meghatározott teljesítési határidőt elmulasztja Megrendelő késedelmi 

kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-

a/késedelmes nap, azaz .…………….,- Forint/késedelmes nap. A késedelmi kötbért 

Megrendelő a teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő naptól jelen szerződés 

II/4. és II/5. pontjaiban foglaltak betartásával a Vállalkozó által megjelölt átadás-

átvétel napjáig számítja fel. A késedelmi kötbér legmagasabb összege a nettó 

vállalkozói díj 10 %-a. 

 

2. Megrendelő hibás teljesítés esetére kötbért köt ki Amennyiben Megrendelő kijavítást 

vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni 

a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő időtartamra, azzal, 

hogy a hibás teljesítéssel összefüggésben érvényesített kötbér alapja a hibával érintett 

rész költségvetés szerinti értéke. 

 

3. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, a 

Megrendelő részére a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási 

kötbért fizet. 

 

4. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során mindenkor a jogszabálynak megfelelő építési 

naplót vezetni. Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőre által megjelölt 

időpontra kitűzött egyeztetésen és ellenőrzésen részt venni és a kért tájékoztatást és 

felvilágosítást megadni. 

 

5. Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület biztonságos elzárása és környezetének 

rendben tartása, őrzése, valamint a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezése a 

vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembe vételével. A munkaterületen bekövetkező 

balesetekért és káresetekért Vállalkozót terheli a felelősség. 

 

6. Vállalkozó köteles a Kivitelezést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 

gazdaságos és gyors befejezését. Vállalkozó a Kivitelezés során köteles folyamatosan 

egyeztetni a Megrendelővel. 
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7. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során keletkezett törmeléket és hulladékot a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kezelni. Az elszállított törmelék és 

hulladék hulladéklerakó telep által igazolt befogadására vonatkozó bizonylatot, iratot 

Vállalkozó köteles átadni a műszaki ellenőrnek. 

 

8. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult.  

 

9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 

haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. 

 

10. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek 

minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt Alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

Alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban meghatározott kizáró okok hatálya 

alatt. 

 

11. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés 

értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 

13. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köt 

vagy meglévő felelősségbiztosítási szerződését kiterjeszti. A felelősségbiztosítás 

mértéke a kivitelezésre kiterjedően összesen legalább évi 5.000.000,- Ft/kárév, a 

káronkénti limit minimuma nettó 2.000.000,-  Ft, és a felelősségbiztosításnak építésre, 

szerelésre, Megrendelőnek és 3. személynek okozott kárra terjed ki. A Vállalkozó 

kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt – 

melybe beleértendő a jótállási időtartam is – fenntartja, amit valamennyi, jelen 

szerződés alapján kiállított számlájának a Megrendelő felé történő benyújtásával 

egyidejűleg a Megrendelő felé igazol a biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolás 

másolatával. 

 

14. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kivitelezéshez szükséges minden személyi, tárgyi és 

pénzügyi feltétel rendelkezésére áll. 

 

15. Vállalkozó felelősséggel tartozik a hatályos munkaügyi, munka-, tűz- és 

egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírások betartásáért. Vállalkozó 

nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes időszaka alatt munka-, tűz- és 

egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontból teljes körűen felelősséget 

vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő mindenféle 

személyi és vagyoni káreseményre. 

 

16. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződött munka végrehajtásában részt vevő dolgozói 

után a törvényben meghatározott járulékokat rendszeresen fizeti, illetve a 

szakképesítéshez kötött munkákat csak a megfelelő képzettségű dolgozóval végezteti. 

 

VII. Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai 

 

1. Megrendelő műszaki ellenőre az általa megjelölt időpontban, de legalább 5 naponként 

jogosult ellenőrizni a Kivitelezést, amely során az addig már elvégzett, a folyamatban 

lévő és az elvégzendő munkákról felvilágosítást kérhet és tájékoztatást adhat. 

 

2. Megrendelő műszaki ellenőre az ellenőrzés során köteles a Vállalkozó 

naplóbejegyzésére hatályosan válaszolni. 
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VIII. Átadás-átvétel 

 

1.  Az átadás-átvételi eljárásról Felek – mindkét fél részéről aláírt - jegyzőkönyvet 

vesznek fel, amelyben rögzítik a Kivitelezési munka átvételét vagy annak 

megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a 

Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, 

hiányokat Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, 

továbbá el kell végeznie valamely hatóság által előírt munkákat is. Szerződő felek az 

újabb átadás-átvételre olyan póthatáridőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) 

kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor Megrendelő 

gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait. 

 

2. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt, a rendeltetésszerű használatot nem 

akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. 

 

IX. Jótállás 

 

1. Vállalkozó az elvégzett munkára …………….. hónap jótállást vállal. Megrendelő köteles a 

jótállási időszakon belül az esetleges jótállási munka elvégzésére való felhívást a 

Vállalkozó székhelyére írásban megküldeni. A jótállási időszakon belül Vállalkozó a 

Megrendelő által jelzett, a hibásan teljesített munkarészek kijavítását 15 napon belül, 

amennyiben ezt az időjárás vagy a javítási technológia nem teszi lehetővé, úgy az 

időjárás okozta akadály elhárulását követően vagy a technológia feltételek szakmailag 

indokolt határidőre történő biztosítása után haladéktalanul köteles megkezdeni és a 

műszakilag indokolt időtartamon belül térítésmentesen befejezni. A balesetveszélyt 

jelentő meghibásodás esetén a balesetveszély elhárításáról azonnal intézkednie kell a 

Vállalkozónak.  

 

2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jótállás körében végzett hibaelhárításért 

ellenszolgáltatást, költségtérítést nem követelhet. 

 

X. A szerződés módosítása 

 

1. Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 141. § rendelkezései szerint járnak el az 

esetleges szerződésmódosítás tekintetében. 

 

2. Amennyiben a jelen szerződésben bármelyik szerződő fél adószáma, székhelye, 

fizetési számla száma, kapcsolattartásra megjelölt személye, illetőleg Vállalkozó 

tekintetében a cégjegyzékszáma megváltozna, Felek szerződésmódosítás nélkül a 

Szerződés mellékletének tekintik a megváltozott adatokat tartalmazó kiegészítést. 

Felek rögzítik, hogy az Ajánlatban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra 

történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 

történtek, ezért a Megrendelő - a műszaki ellenőr által jóváhagyott - a közbeszerzési 

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

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 

46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad a 

Kivitelezés során. A műszaki ellenőr írásos nyilatkozatban elfogadott, a szükséges 

releváns dokumentumokkal alátámasztott és műszakilag egyenértékűnek tartott, a 

Kivitelezés során eszközölt termékkiváltást Felek szerződésmódosítással a Szerződés 

mellékletének tekintik, amennyiben a termékkiváltás nem jár a Vállalkozási díj 

módosításával, Megrendelő a Kbt. 141. § (7) bekezdésében foglaltak alapján jár el 

jelen esetben, tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra.  
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XI. Kapcsolattartás 

 

1. Vállalkozó részéről a Kivitelezés elvégzésért felelős kapcsolattartó személy: 

 

Név: ………  

Elérhetőségek:   

   Cím: ……………  

   Tel.: ……………  

   E-mail: ………... 

 

Felelős műszaki vezető: 

 

Név, kamarai szám, jogosultság: ………….. 

 

2. Megrendelő kapcsolattartója, műszaki ellenőre, teljesítésigazolója: 

 

Kapcsolattartó:  

 

Név: ………… 

Elérhetőségek:   

   Cím: ………… 

   Tel.: ………… 

   E-mail: ……... 

 

Műszaki ellenőr: 

 

Név: ………….  

Elérhetőségek: 

  Cím: …………  

  Tel.: …………  

  E-mail: ……...  

 

Teljesítésigazoló: 

 

Név: ………… 

Elérhetőségek:   

   Cím: ………… 

   Tel.: ………… 

   E-mail: ……... 

 

3. Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy kapcsolattartásra megjelölt képviselőik 

semmilyen olyan kérdésben, amely a szerződés módosítását tenné szükségessé, 

jognyilatkozatot nem tehetnek. 

 

4. Felek kölcsönösen kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul 

értesíteni, amely a Kivitelezés eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. 

Amennyiben a szerződés teljesítését veszélyeztető vagy gátló körülmény nem a 

Vállalkozó érdekkörében merül fel,- amennyiben erre jogosult - az akadály elhárítása 

érdekében Megrendelő haladéktalanul intézkedik, Vállalkozó pedig közreműködik. A 

munkavégzésre alkalmatlan időszakokat Felek az építési naplóban rögzítik.  
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XII. Egyéb rendelkezések 

 

1. Felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták 

elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén 

alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

értékhatártól függően I. fokon a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a 

Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

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

szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

 

a) a Vállalkozó gazdasági társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot 

meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes 

joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek; 

 

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

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltételeknek. 

 

5. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 

szerződéstől elállhat, ha: 

 

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

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

 

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

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 

be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 

 

6. Felek rögzítik, hogy semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) 

bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a Megrendelő 

szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. 

 

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., továbbá a 

mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Jelen szerződést – mely …. egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és .. 

oldalból valamint XI. fejezetből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, helyben hagyóan aláírták. 

 

Kelt:  ……….. 

  

  

Megrendelő Vállalkozó 
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Határozati javaslat 

 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

…/2019. (… ...) határozata 

A települési önkormányzatok 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről” szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján támogatási 

igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása címen 

szereplő tartalék előirányzatból nyújtható állami támogatásra. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2019. április  
 


