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1. Általános rész 

Jelen közbeszerzési dokumentumok kizárólag az eljárást megindító felhívással együtt 
értelmezendők. A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges eltérés esetén 
az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, 
hogy a jelen közbeszerzési dokumentumok és az ajánlati felhívás mellett a Kbt., valamint a 
kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez. 
Ajánlatkérőnek a jelen közbeszerzési dokumentumok kiadásával nem célja a Kbt. által 
meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban meghatározottak 
megismétlése. Kérjük az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el, 
és nyújtsák be, szükség esetén pedig éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott 
kiegészítő tájékoztatáskérés lehetőségével. A felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételek bármelyikének nem 
megfelelő ajánlat a Kbt. 73. §-a alapján érvénytelennek minősülhet. 

 

EKR használatával kapcsolatos általános követelmények 

Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására az elektronikus közbeszerzési rendszerben kerül 
sor.  

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
alapján Ajánlatkérő a Korm. rendelet alábbi rendelkezéseire hívja fel a figyelmet:  

- 10. §, 11. §, 12. § - az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus 

úton megtett nyilatkozatok követelményei 

- 13. § - a képviselettel kapcsolatos követelmények az elektronikus úton megtett 
nyilatkozatokkal kapcsolatban 

- 15. § - elektronikus bontás  

- Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR 
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi 
meg, 

- Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi 
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés 
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld, 

- 16. § - az ajánlattételi határidő üzemzavar esetén szükséges meghosszabbítása 

- 18. § - az ajánlat módosítása 

- 20. § (1) bekezdés - iratbetekintés 

- továbbá üzemzavar, üzemszünet esetére a 40/2017. (XII. 27.) MvM rendeletre. 

- Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételkor a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2) 
bekezdése alapján csak PDF, word (saját nyilatkozat-mintákra), valamint az árazott 
költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazható, ide nem értve a rendszer által 
megadott űrlapok kitöltését 

 
1.1. A közbeszerzési eljárás fajtája: 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.)  115. § (1) bekezdés 
szerinti eljárás   
  
(Kbt. 115. § (1) bekezdés: Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió 
forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy 
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a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen 
§-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós 
alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az 
ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny 
biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről 
van tudomása. Az ajánlatkérő az e bekezdés szerinti értékhatárt el nem érő értékű beszerzését 
is megvalósíthatja a 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint hirdetménnyel, vagy a 112. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti szabályoknak megfelelően összefoglaló tájékoztatással vagy 
hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. A nyílt eljárás szabályainak 
alkalmazása esetén a (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5)-(7) bekezdésben foglaltak szerint 
kell eljárni.) 

 
                                                                                                           
1.2. A dokumentáció  
 
A dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Minden az ajánlati felhívásban, 
illetve a jelen dokumentációban előírt nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha arra a 
dokumentáció nem tartalmaz mintát. Amely nyilatkozatra a dokumentáció mintát tartalmaz, 
azt a mintának megfelelő tartalommal kell csatolni.  
Ahol az EKR az ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az 
ajánlatkérő ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni. 
 
1.3. Az ajánlattétel költségei 

 
Ajánlattevőknek kell viselnie minden, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban 
felmerülő költséget.  
 
 
2. AJÁNLATTEVŐK KÖRE 

 
2.1.  Közös ajánlattevők (Kbt. 35.§ ) 
 
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel 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 bocsátott nyilatkozatoknak, 
adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban 
nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 
- Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó 
okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy 
részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az 
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők 
vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. 
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Jelen eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akiknek ajánlatkérő  
az eljárást megindító felhívást megküldte.   Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az 
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, egymással közösen nem tehetnek 
ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást 
megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az 
ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 

 
 2.2 Alvállalkozók (Kbt. 3.§ 2. pont) 
 
Ajánlatkérő nem írja elő az ajánlatban az alvállalkozók bemutatását, de a Kbt. 138. § (3) 
bekezdés alapján nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában 
köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 
szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót 
még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek 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 kizáró okok hatálya alatt. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésére, amely a 
következőt tartalmazza: „Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya 
nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.” 

A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya 
alá tartozó alvállalkozókat.  

2.3. Gazdasági szereplő 
 

Gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezet csoportja, aki, illetve 
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását 
vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 
 
 
2.4. Nem lehet ajánlattevő 

Kbt. 36. § (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési 
eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik 
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát 
nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. 
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3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATI IDŐSZAK ALATT 

 
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-
ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha e rendeletből 
más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik. 
 
 
4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 
 
4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve 
 

Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és 
benyújtani. 
Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok idegen nyelvűek, azok 
magyar fordítását (ajánlattevő általi felelős fordítás formájában) is csatolni kell, amely 
esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. 
Az ajánlati időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar 
nyelven történhet.  

 
 
4.2. Az ajánlat részét képező dokumentumok 
 
 
Az ajánlatnak a következő iratokat kell tartalmaznia: 

 

Megnevezés  Melléklet 
száma 

További iránymutatás, magyarázat 

Felolvasólap   EKR-ben 

kitölteni 

Az EKR rendszerben generált   
 

Kísérőlevél ajánlattevő 
adataival  

1. számú 

melléklet 

Ajánlattevő neve, címe, cégjegyzékszáma, 
adószáma, telefon és telefax száma, e-mail címe, 
kapcsolattartó személy neve és telefonszáma 

Ajánlattevő nyilatkozata 
Kbt. 66.§(2) bekezdés 
alapján. 
 

EKR-ben 

kitölteni 

Ajánlattevő kifejezett nyilatkozata az ajánlati 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan 

Közös ajánlattevők 
nyilatkozata -  

2. számú 

melléklet 

Megállapodásuk egy másolati példánya is 
csatolandó 

Nyilatkozat üzleti titokról 
(figyelemmel a Kbt. 44. § 
(1)-(4) bekezdéseire). 
 

3. számú 

melléklet 

 Üzleti titkot tartalmazó ajánlat esetén csatolandó 
a Kbt. 44. § (1) bekezdés 
szerinti indokolás, amelyben a gazdasági 
szereplő részletesen alátámasztja, hogy az adott 
információ vagy adat nyilvánosságra 
hozatala miért és milyen módon okozna számára 
aránytalan sérelmet. 
Az indokolás nem megfelelő, amennyiben az 
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) 
bekezdés a.) pont alapján 

4. számú 

melléklet 

Ajánlattevő által kitöltve csatolandó. 
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67. § (4) bekezdés alapján  

 

EKR-ben 

kitölteni 

 
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján akkor is be 
kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő a már 
ismert alvállalkozók megnevezését. 
 
 

Aláírási címpéldány 
(ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírásminta) 

- Ajánlattevő által csatolandó 

Nyilatkozat kizáró okok 
fenn nem állásáról Kbt. 62. 
§ (1) g.) -k.) m.) és q.) 
pontok tekintetében,  

5. számú 

melléklet 

Ajánlattevő a mintaként csatolt nyilatkozat  
benyújtásával igazolja, hogy  nem tartozik a Kbt. 
62. § (1) g-k.)  m.) és q.) pont szerinti kizáró 
okok hatálya alá.  
A nyilatkozatot a megfelelő képviseleti 
jogosultsággal rendelkező személynek alá kell 
írni 

Kbt. 64. § szerint szükség 
esetén öntisztázás 
dokumentuma 
- kizáró okok fenn nem állására 
vonatkozó nyilatkozattal 
egyidejűleg kell benyújtani 

- Jogerős hatósági vagy bírósági határozat 
csatolása szükséges, amely jogerős határozatban 
a bíróság vagy hatóság kimondta, hogy a kizáró 
ok fennállása ellenére ajánlattevő olyan 
intézkedéseket hozott amelyek kellőképpen 
igazolják megbízhatóságát    

Az ajánlathoz csatolni kell 
felelősségbiztosítás meglétér 
e vonatkozó nyilatkozatát 

6. számú 

melléklet 

Ajánlattevő által kitöltve csatolandó 

Árazott költségvetés csatolása  Ajánlattevő által csatolandó 

Ajánlatkérő által a kizáró 
okok tekintetében történő 
ellenőrzések 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő 
esetében: 
 
Kbt. 62. § (1) bek. g) pont: 

A Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból, 
valamint a céginformációs szolgálattól 
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-
adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi. 
 

Kbt. 62. § (1) bek. h) pont: 

A Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból 
ajánlatkérő ellenőrzi 
 
Kbt. 62. § (1) bek. i) pont: 

Tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, 
a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 
ellenőrzi az eljárás során; 
 
Kbt. 62. § (1) bek. j) pont: 

Tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az 
eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra 
vonatkozóan pedig az ajánlatkérő elfogadja az 
eljárásban benyújtott egységes európai 
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közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozatot; 
 
Kbt. 62. § (1) bek. ka) alpont: 

Tekintetében nem szükséges igazolás vagy 
nyilatkozat benyújtása, a céginformációs 
szolgálattól 
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-
adatok alapján az ajánlatkérő azt 
ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon 
bejegyzett gazdasági szereplőről van szó. 
 
Kbt. 62. § (1) bek.k.) pont  kb) alpont: 

Tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre 
jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan 
társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott 
tőzsdén jegyeznek;  
 
Kbt. 62. § (1) bek. m) pont: 

tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, 
a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 
ellenőrzi az eljárás során; 
 
Kbt. 62. § (1) bek. q) pont: 

tekintetében ajánlatkérő nem kér külön igazolást, 
a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a 
Hatóság honlapján közzétett adatokból ellenőrzi.  
 
 
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő 
esetében: 
 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-ában 
előírt módon kell igazolnia a kizáró okok 
hiányát. 
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági 
szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások 
hitelességét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni. 

 
 
5. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK 

 

Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, határidő lejártának időpontjáig 
kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 
 
6. AZ AJÁNLATOK MÓDOSÍTÁSA, VISSZAVONÁSA 
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Az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 53. § (8) bekezdés alapján az ajánlati kötöttség beálltáig 
vonhatja vissza. Az Ajánlattevő az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal vonhatja 
vissza az ajánlatát. 
A Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az eltéréssel 
alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a korábban benyújtott 
ajánlatot vagy részvételi jelentkezést az új ajánlat vagy részvételi jelentkezés megtétele előtt 
vissza kell vonnia.  
 
7. AZ AJÁNLATOK  FELBONTÁSA 
  
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR 
végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az 
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 

Az elektronikusan benyújtott ajánlat vagy részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) 
bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - 
azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek - 
az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.  

 
8. AZ AJÁNLATOK TISZTÁZÁSA 
 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.  
 
A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni 
is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a Közbeszerzési Dokumentumok 
vagy a jogszabályok előírásainak.  

A hiánypótlás megadása:  

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

kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó 
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó 
hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott 
költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, 
módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat 
vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor 
kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

A hiánypótlás során pótolni kívánt iratokat ajánlattevőknek megfelelően kell benyújtaniuk. 
 
Az Ajánlatok vizsgálatának, értékelésének időszakában az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint 
köteles felvilágosítást kérni az ajánlattevőktől az ajánlatokban található, nem egyértelmű 
kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében.  

Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint és csak olyan 
felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges. 

A felvilágosítás megadása nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt 
alapelvek sérelmével és az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő 
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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. 

9. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA 
 
9.1. Aránytalanul alacsony ár és egyéb vállalások 
 
A  benyújtott ajánlatok vonatkozásában ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 72. §-át (ajánlatok 
megalapozottságának vizsgálata). 
 

9.2.  Ellenőrzések 
 
Az Ajánlatkérő megvizsgálja az Ajánlatokat annak érdekében, hogy megállapítsa: teljesek-e, 
tartalmaznak-e számolási hibát, benyújtották-e a megkövetelt mellékletek, megfelelően 
aláírták-e az okmányokat. 
A részletes értékelés előtt az Ajánlatkérő megállapítja, hogy az egyes Ajánlatok tartalmukat  
tekintve megfelelnek-e az Ajánlati Felhívásnak és az Ajánlati dokumentációnak. Az 
 az Ajánlat számít tartalmában megfelelőnek, mely eltérés nélkül megfelel a Felhívásnak és az  
Ajánlati dokumentációban meghatározott összes követelménynek. 
 

Ajánlatkérő az ajánlattevő kizáró okok vonatkozásában tett nyilatkozatával egyidejűleg 
ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint elérhető adatbázisok adatait is. 
 
9.4. Érdemi vizsgálat: 
 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban megadott bírálati szempont szerint végzi az ajánlatok 
bírálatát, amely a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti 
értékelési szempont a következők szerint (súlyszám szerint sorszámozva):  
 
Részszempont Súlyszám 
vállalkozói díj nettó HUF 70 
jótállás többlet időtartama 
(0 – 24 között megadva,  
előny a nagyobb) 

hónap 20 

Műszaki segítségnyújtás – Kiszállási idő a 
hibabejelentéstől számítva, a vállalt 
jótállási idő alatt (1 óra és 72 óra között 
megadva, előny a kisebb)  

óra 10 

 
 
Valamennyi részszempont esetén: 
 
Csak pozitív előjelű megajánlás tehető. Negatív szám megajánlása az ajánlat érvénytelenségét 
vonja maga után. 
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Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 0,00-10,00 pont. 
Az egyes részszempontokra kiosztott pontszám az adott részszempontra vonatkozó 
súlyszámmal felszorzásra kerül, majd ezek a szorzatok összeadásra kerülnek. Az eljárás 
nyertese a legmagasabb össz-pontszámot elért Ajánlattevő lesz. Ajánlatkérő a pontkiosztás 
során elvégzett számításokban az értékeket 2 tizedes jegyig határozza meg, illetve az 
ajánlatokat is két tizedes jegyig veszi figyelembe. Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog 
használni a pontszámítás során. 

1. vállalkozói díj (nettó HUF) S=70 

Pontszámok kiosztásának módszere: legjobb ajánlat 10,00 pontot kap; a többi ajánlattevő 
pontszámának kiszámítása: 

Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legalacsonyabb nettó vállalkozói díj) 10,00 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet 
(fordított arányosítás). A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet: 

P = (A legjobb / A vizsgált) × 10 
 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni. 

Az ajánlati ár alátámasztására az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. 
A nettó ajánlati ár átalányár, az árazott költségvetés főösszesítőjének összesen sorában 
szereplő nettó összeg.  
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, mely szerint 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. 
 
2. Jótállás többlet időtartama (0 – 24 hónap között megadva, előny a nagyobb) /hónap 
S= 20 

Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 
24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 

A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet: 

Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
ahol 
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Pvizsgált:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:   a pontskála felső határa 
Pmin:   a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb:  az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 

legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja 
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 

meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja 
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 

Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 24 
hónapban határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még 
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot 
(10,00) ad. 

Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 
meghatározza, hogy az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, ennél kedvezőtlenebb az 
ajánlati elem nem lehet, a minimum értéket el nem érő ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelenné 
nyilvánítja. 

Amennyiben a többlet jótállási időtartam tekintetében minden ajánlat 0 hónap megajánlást 
tartalmaz, úgy a 2. értékelési szempont vonatkozásában minden ajánlattevő 0,00 pontot kap. 

3. Műszaki segítségnyújtás – Kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva, a vállalt 
jótállási idő alatt (1 óra és 72 óra között megadva, előny a kisebb)/óra S= 10 
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni.  
Minden megkezdett óra egy egész órának számít. Csak egész számú megajánlás tehető.  
Értékelés módszere: arányosítás 

A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet: 

Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
ahol 
 
Pvizsgált:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:   a pontskála felső határa 
Pmin:   a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb:  az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 

legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja 
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 

meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja 
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 

Ajánlatkérő a 3. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 1 órában  
határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb 
vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10,00) ad. 
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Ajánlatkérő a 3. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 
meghatározza, hogy az ajánlati elem maximum értéke 72 óra, ennél kedvezőtlenebb az 
ajánlati elem nem lehet, a maximum értéket meghaladó ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelenné 
nyilvánítja. 

Amennyiben a kiszállási idő tekintetében minden ajánlat 72 óra megajánlást tartalmaz, úgy a 
3. értékelési szempont vonatkozásában minden ajánlattevő 0,00 pontot kap. 

9.5. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és 
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a 
meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az 
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése 
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. 

10. TÁJÉKOZTARÁS AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL 

 
Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő legkésőbb az ajánlati kötöttségi határidő (az ajánlattételi 
határidőtől számítva 60 nap) lejártát megelőző napon az eljárás eredményéről szóló 
összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. 
 
11. SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJA (Kbt. 131. §) 

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös 
ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban 
közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. 

Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség ideje alatt köteles megkötni.  

A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége az összegezés 
megküldése napjától további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen 
időszakon belül, de legkorábban az írásbeli összegezés megküldését követő 11. napon kerül 
sor, kivéve a Kbt. 131. § (6) bekezdés szerinti eseteket. 

 
A szerződést az ajánlatkérőként szerződő fél a nyertes ajánlattevővel, mint Eladóval az 
ajánlati felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció, kiegészítések és a nyertes ajánlattevő 
ajánlatának feltételei szerint fogja megkötni. 
 
12. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 
12.1. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 
Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, 
forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint: 
 
A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet alapján az ajánlatkérőként szerződő fél, ha az 
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 
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a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre 
jogosult az ellenszolgáltatásból; 
 
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként 
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, 
hogy állítsák ki ezen számláikat; 
 
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki 
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői 
teljesítés mértékét; 
 
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 
ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 
 
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy 
az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét 
visszatartja; 
 
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 
másolatait; 
 
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói 
teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az 
ajánlattevőként szerződő feleknek; 
 
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) 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 az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt 
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő 
által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 
 
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) 
pont szerinti határidő harminc nap. 
 
Irányadó: 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B §-a. 
 
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók:  
 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 
- a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény   
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, 
- az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Korm. rendelet 
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, 
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
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-  Támogató okirat/Támogatási szerződés 
 
Ajánlatkérő tartalékkeret képzését nem köti ki. 
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számíthat fel az Ajánlattevő Ptk 
6:155. § (1) bekezdés szerinti mértékben.  
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. 
 
A kifizetések során irányadó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
142. § (1) b.) pontja, vagyis fordított adózás hatálya alá tartozik, amikor is az adót (általános 
forgalmi adó) a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti meg.   
Az ÁFA mértéke a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti: 
 
Ajánlattevő jogosult előleg igénybevételére a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános 
forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összeg, de 
legfeljebb hetvenötmillió forint erejéig, biztosíték nyújtása nélkül. Az előleg a végszámlában 
kerül elszámolásra.  
 
Ajánlatkérő három részszámla és egy végszámla kibocsátását teszi lehetővé a következők 
szerint: 
 
1. részszámla esedékessége: általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25%-át elérő 
megvalósult teljesítés esetén,  
 
2. részszámla esedékessége: általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 50%-át elérő 
megvalósult teljesítés esetén,  
 
3. részszámla esedékessége: általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 75%-át elérő 
megvalósult teljesítés esetén 
 
Végszámla: Vállalkozó a végszámla benyújtására a kivitelezési szerződés 100%-os 
teljesítettsége esetén jogosult. A végszámla kibocsátásának feltétele a sikeres műszaki átadás-
átvételi eljárás lezárása, illetve a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése szerint a teljesítésigazolás 
kiadása. 
 
 
12.2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, 
dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Kérjük 
ajánlattevőket, hogy az aláírási címpéldány vagy az aláírás minta a cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) 
9. §-ának megfelelően kerüljön benyújtásra. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak 
által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

12.3. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi 
felelős fordítását is elfogadja. 

12.4. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi 
órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 
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12.5. Irányadó Jog: a magyar jog, különösen a jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott 
kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 
rendeleteinek előírásai. 

12.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
 
 
13. Tájékoztatást nyújtó szervek: 
 
A Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve Ajánlatkérő ezúton 
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményekről, vonatkozó kötelezettségekről az alábbiak szerint kérhető tájékoztatás: 
 
Tájékoztatást nyújtó szervek: 
 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya 
A területileg illetékes szerv a www.ommf.hu internetes oldal, elérhetőség/Munkavédelmi 
felügyelőségek menüpont alatt található. 
Székhely: 1036 Budapest, Váradi u. 15. 
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 520. 
Tel.: +36-1- 216-2901, +36-1- 323-3600 
Fax: +36-1- 323-3602  
Honlap: www.ommf.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Bp, Columbus u.17-23.  
Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95. 
Tel.: +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
Honlap: www.mbfh.hu 
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Tel.: +36-1-428-5100 (kék szám:+36-40-42-42-42) 
Fax: +36-1-428-5382 
A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-
címen található. 
 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
Tel.: +36-1-795-2975 (zöldszám: +36-80-203-939) 
Fax: +36-1-795-0760 
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 
EBH Hatósági és Jogi Főosztály 
Előzetes telefonos bejelentkezés: +36-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00 
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Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu 
 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675. 
Tel.: +36-1-224-9100 
Fax: +36-1-224-9163 
Honlap: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/ 
 
Földművelésügyi Minisztérium 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.  
Tel.: +36-1-795-2000 
Fax: +36-1-795-0200 
E-mail: info@fm.gov.hu 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 
Tel.: +36-1-795-1200  
E-mail: info@emmi.gov.hu  
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1. számú melléklet 
 
 

A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai 
 
 
Kért adat Ajánlattevő által megadott adat 
Teljes és rövidített cégnév  

 
Székhely  

 
Cégjegyzékszám/nyilvántartási 
szám 

 
 

Adószám  
 

Szerződésben szerepeltetni 
kívánt bankszámlaszám  

 

Képviselő neve  
 

Kapcsolattartó neve  
 

Telefonszám  
 

Telefax szám  
 

e-mail cím (az eljárás során 
gyors információ közlésre 
alkalmas elérhetőség)  

 

 
Dátum………………….. 
 

 
 

        ……………………. 
    cégszerű aláírás 
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2. számú melléklet 

Nyilatkozat közös ajánlattétel esetén 

(Kbt. 35. § alapján) 
 

A(z)…....................................(cégnév),valamint a (z) ….................................. (cégnév) a Kbt. 
35. §-ának alapján közösen ajánlatot teszünk Nagyrécse Község Önkormányzata ajánlatkérő 
által indított „Tündérkert Óvoda fejlesztése és bölcsőde munkái” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban. 
  

Kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt 

megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. 

 

Ennek megfelelően a szerződés – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk 

– megkötésére és teljesítésére egyetemleges kötelezettséget vállalunk. 1 

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők, képviseletére, a 
nevükben történő eljárásra a ………...(cégnév) …….......................(név) teljes joggal jogosult. 
 

Amennyiben az ajánlatkérő velünk, mint nyertes ajánlattevővel köt szerződést, az ellenérték 

megfizetése a  ...............................  számú bankszámlára, átutalással történik.  

 

Dátum: 
 

……………………………………..   ……………………………………. 

            (cégszerű aláírás)                                                            (cégszerű aláírás) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Kérjük csatolni közös ajánlattevők aláírt megállapodásnak egy másolati példányát.  
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3. számú melléklet 

 
 

 
NYILATKOZAT  

üzleti titokról 
(Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdései alapján) 

 

 
 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 
a Nagyrécse Község Önkormányzata ajánlatkérő által indított „Tündérkert Óvoda 
fejlesztése és bölcsőde munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az 
ajánlatban/ hiánypótlásban/ indokolásban2,  
 
 
annak …-… oldalain a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten elhelyezett 
iratok, a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát 
ezennel megtiltom. 
 
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna. 
 
A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti titkot 
tartalmazó iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számunkra aránytalan sérelmet: 
 
A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 

- kockázatok és veszélyek bemutatása: ………….. 
- valószínűsíthető sérelem: ………………. 

 
 
VAGY 
 
benyújtott dokumentumokban foglaltak üzleti titkot nem tartalmaznak.  
 
 
 
Dátum………………….. 

 
 

 
        ……………………. 

    cégszerű aláírás 
 

 

                                                 
2 szükség szerint aláhúzandó 
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4. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 
(Kbt. 66. § (6) bekezdés a.) pont alapján) 

 
 
 

Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 
a Nagyrécse Község Önkormányzata ajánlatkérő által indított „Tündérkert Óvoda 
fejlesztése és bölcsőde munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a 
közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben 
alvállalkozó(ka)t veszek igénybe3: 

 
 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben alvállalkozót vesz igénybe   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Dátum………………….. 

 
 
 
 

        ……………………. 
    cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
3 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
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5. számú melléklet 

 
Nyilatkozat 

a kizáró okok vonatkozásában 
 
 
 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője  
a Nagyrécse Község Önkormányzata ajánlatkérő által indított „Tündérkert Óvoda 
fejlesztése és bölcsőde munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban a kizáró okok 
vonatkozásában nyilatkozom: 
 

I.4 
 
Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q.) pontban 
meghatározott kizáró okok hatálya alá, vagyis az alábbi kizáró okok nem állnak fenn: 
 
„Kbt. 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és 
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
 
g)közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján 
véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált 
döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 
h)korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében 
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három 
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a 
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem 
régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki; 
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: 
hamis nyilatkozat), amennyiben  
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg; 
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 

                                                 
4 Közös ajánlattétel esetén a kizáró okok vonatkozásában minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell. 
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kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, 
vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és 
a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig; 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő 
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; 
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben 
meghozott határozata megállapította. 
 

 
  

 
Dátum………………….. 

 
 
 
 
 
 

        ……………………. 
    cégszerű aláírás 
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6. számú melléklet 
 
 
 

Nyilatkozat 
felelősségbiztosításról 

 
 
 

Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 
a Nagyrécse Község Önkormányzata ajánlatkérő által indított „Tündérkert Óvoda 
fejlesztése és bölcsőde munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy 
nyertességem esetén a szerződéskötés időpontjában legalább 5.000.000,- Ft/káresemény, 
30.000.000,- Ft/év mértékű építés-szerelési munkára vonatkozó felelősségbiztosítással 
rendelkezni fogunk.  

 
 

 
 
Dátum………………….. 
 
 
 
 
 
 
        ……………………. 
              cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérjük itt csatolja aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját is. 
 
 
 
 
 
 
 
 


