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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

 

Ajánlatkérő, a Pest Megyei Kormányhivatal nevében ezennel felkérem, hogy a 2017. december 15. 
napján megküldött ajánlattételi felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumokban (a 
továbbiakban: közbeszerzési dokumentumok vagy dokumentáció) leírtak szerint tegye meg ajánlatát a 
jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. 
 
Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 
Név: Pest Megyei Kormányhivatal 
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. 
Tel: +36 1/485-6900 
Fax: +36 1/485-6903 
E-mail: kozbeszerzes@pest.gov.hu 
 
 
Az eljárás típusa: 
Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. 
§ (1) bekezdés szerint  
 
Eljárás nyelve: 
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 
 
Az eljárás tárgya: 
A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. szám, valamint a 1135 

Budapest, Lehel utca 43-47. szám alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása 

 
Egyéb rendelkezések: 
Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem 
szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és 
végrehajtási rendeletei az irányadóak. 
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1. KÖTET 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

1. Ajánlatkérő adatai: 

Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 
Név: Pest Megyei Kormányhivatal 
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. 
Tel: +36 1/485-6900 
Fax: +36 1/485-6903 
E-mail: kozbeszerzes@pest.gov.hu  
 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása: 

Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 
115. § (1) bekezdés szerint: Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmil-
lió forintot, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt eljárás nemzeti eljárás-
rendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával 
is.  

Jelen eljárás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot és nem Magyarország 
országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. 

 

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye: 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelke-
zésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumo-
kat az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton továbbítja ajánlattevők 
részére, valamint a Kbt. 115.§ (7) bek. alapján a Közbeszerzési Adatbázisban és Ajánlatkérő 
honlapján, az alábbi elérhetőségen: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=2&type=210#!DocumentBrowse is elérhető lesz 
az eljárás megindításával egyidejűleg. 

 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Építési beruházás 

Kivitelezés a részenként meghatározottaknak megfelelően: 

 

 

Az 1. rész tekintetében:  

 
A Pest Megyei Kormányhivatal 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. szám alatti épülete 
szerver szobájának kialakítása 

 

Tervezési program: 

Cél az informatikai infrastruktúra rendelkezésre állásának biztosítása. 

 

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonság-
technikai előírásokat és követelményeket be kell tartani. 

 

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza. 

Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tarta-
lékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban. 

Az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, 
típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatá-
rozása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlattételi felhívás, valamint dokumentáció megha-

mailto:kozbeszerzes@pest.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=2&type=210#!DocumentBrowse


4 

 

tározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket 
elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell. 

 

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonság-
technikai előírásokat és követelményeket be kell tartani. 

 

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza. 

Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tarta-
lékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban. 

Az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, 
típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatá-
rozása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlattételi felhívás, valamint dokumentáció megha-
tározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket 
elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell. 

 

A 2. rész tekintetében: 

 
 A Pest Megyei Kormányhivatal 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. szám alatti épülete szer-
ver szobájának kialakítása 
 

Tervezési program: 

Cél az informatikai infrastruktúra rendelkezésre állásának biztosítása. 

 

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonság-
technikai előírásokat és követelményeket be kell tartani. 

 

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza. 

Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tarta-
lékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban. 

Az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, 
típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatá-
rozása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlattételi felhívás, valamint dokumentáció megha-
tározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket 
elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell. 

 

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonság-
technikai előírásokat és követelményeket be kell tartani. 

 

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza. 

Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tarta-
lékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban. 

Az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, 
típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatá-
rozása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlattételi felhívás, valamint dokumentáció megha-
tározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket 
elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell. 
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5. A szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 
lefolytatják: 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (1-2 rész tekintetében) 

 

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

 Valamennyi rész esetében: 

A teljesítés időtartama a szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 90 naptári nap. 

 

7. A teljesítés helye: 

 

Az 1. rész vonatkozásában:  

  Cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. NUTS: HU10204 

 

A 2. rész vonatkozásában:  

  Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. NUTS: HU10101 

 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 

 Valamennyi rész esetében: 

Az Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá, 
hogy a megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában tartalékkeret jogintézményét nem 
alkalmazza. 

Az elszámolás egyösszegű átalánydíj alapján történik. 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfe-
lelő összegű előleget biztosít, melynek igénybevétele nem kötelező. Ajánlattevőnek az előleg kifi-
zetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. 

Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. 

 

Számlázás: Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy Vállalkozónak a teljesí-
tés során 3 db részszámla benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint: 

 Az 1. részszámla a kivitelezési munka 25 %-os készültségének teljesítésigazolását köve-
tően nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25%-
ának megfelelő összeg. 

 A 2. részszámla a kivitelezési munka 50 %-os készültségének teljesítésigazolását köve-
tően nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25%-
ának megfelelő összeg. 

 A 3. részszámla a kivitelezési munka 75 %-os készültségének teljesítésigazolását köve-
tően nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25%-
ának megfelelő összeg. 

 Nyertes ajánlattevő a részszámlákkal nem fedezett nettó vállalkozói díjjal a végszámlá-
ban köteles elszámolni, az ÁFA nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult tel-
jesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. 

 Előleg igénylése esetén a Vállalkozó az előleggel egy összegben a kivitelezési munka 75 
%-os készültségének teljesítésekor, vagy a részszámlákban a részteljesítés százalékos 
arányában köteles elszámolni. 

Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) nem hatá-
roz meg részteljesítési határidőt. 

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban 
(HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint: 
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- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései 
szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint; 

- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján az építési beruházások, valamint 
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint. 

Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 
Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő 2013. évi V. törvényben meghatározott [6:155.§] mértékű 
és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 

Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. 

 

Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. 

Vonatkozó jogszabályok: 

 A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § 

 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 

 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabá-
lyairól 

 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 
valamint a részajánlat-tétel lehetősége vagy annak kizárása: 

Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja. 

Jelen eljárásban Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget biztosít a 4. pontban részletezettek 

szerint. 

 

10. Az ajánlatok értékelési szempontja: 

 Valamennyi rész esetében: 

Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) 
pontja szerint. 

 

Értékelési szempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 70 

2. Jótállás mértéke (min. 36 hó, max. 60 hó) 20 

3.  Előteljesítés mértéke (a teljesítési határidőhöz képest az előteljesített 
naptári napok száma max: -10 nap) 

10 

 
Az 1. értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztására ajánlattevőknek az ajánlat-

hoz árazott költségvetést kell csatolni.  

Az árazott költségvetés elkészítése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni: 

 Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, hogy 

azok a megnevezésük szerinti munka minden közvetlen és közvetett munkaműveleti és 
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dologi elemét magukban foglalják az előkészítéstől a Szerződésben megfogalmazott és 

az egyéb vonatkozó előírásokat mindenben kielégítő módon történő teljes elkészítésig, 

azaz a tételekhez tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kell meg-

adni, de tartalmazniuk kell minden egyéb járulékos költséget is (biztonsági elkorlátozá-

sok, terelőelemek, lezárások, lerakóhelyi díjak, előírt ellenőrző mérések és vizsgálatok, 

mintavételek, minősítések, minőség tanúsítások, segédanyagok, kitűzések, geodéziai 

munkák, stb.), valamennyi szükséges munka elvégzését teljesen készen, továbbá min-

den vámot adót és egyéb illetéket, ami a Vállalkozónak a Szerződés alapján vagy bár-

mely más okból kell fizetnie. 

 Ha egy munkafázis tétele nem került külön kiírásra, de az abban foglalt tevékenységre 

szükség van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell figyelembe venni. 

 A megadott egységáraknak a műszaki tartalom megvalósításához szükséges ráfordítás 

összegén túl a munkák teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő költségeket is 

tartalmaznia kell, ezért az egységárak rögzítettek és nem változtathatók a Szerződés 

időtartama alatt. 

 A költségvetés(ek) Microsoft Office Excel formátumban állnak az Ajánlattevők rendelke-

zésére, amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolniuk papír alapon, valamint elektroni-

kus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is! 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét 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 értékelés-

kor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánít-

hatja az alábbi esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén Ajánlatké-

rő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő ér-

tékelésére:  

 Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést, 

 Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül (pl. 

kiegészítő tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy 

 Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül ösz-

szevonja, vagy 

 Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit, 

mennyiségi adatait módosítja, vagy 

 egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattevő az árazatlan költségvetésen, 

mely alapján az nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó 

jogszabályokban foglaltaknak. 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 0-10 pont, mely minden részszempont esetén azonos. 
 
Azon értékelési részszempontok esetében, ahol ajánlatkérő minimális elvárást határozott meg, az 
értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati elemek Aján-
latkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még kedvezőbb 
vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10 pont) számú pontot ad. 

 

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.  
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A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mell. 1. ba) pontja szerinti 
fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva: 

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 
P min: a pontskála alsó határa 
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, kivéve ha pontazonosságot 
eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás 
során). Miután a pontazonosság csak különböző ajánlati értékek esetén jelent problémát, így 
ebben az esetben addig a tizedesjegyig kell kerekíteni, ahol különbség tapasztalható és ilyen 
esetben minden ajánlat esetében eddig a tizedesjegyig történik a kerekítés. 

 

Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a megajánlott számból levonja a kötelezően előírt 
számot (36 hónap) és az így kapott legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb többlet 
jótállási időtartam) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet (egyenes arányosítás). 
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet: 

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

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (amennyiben a legelőnyösebb ajánlat 
tartalmi eleme meghaladja az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét /24 hónap többlet jótállási 
időtartam/, úgy abban az esetben is 24 hónappal számol Ajánlatkérő) 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabá-
lyoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni, kivéve, ha pontazonosságot eredményezne 
(ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Miután a 
pontazonosság csak különböző ajánlati értékek esetén jelent problémát, így ebben az esetben 
addig a tizedesjegyig kell kerekíteni, ahol különbség tapasztalható és ilyen esetben minden aján-
lat esetében eddig a tizedesjegyig történik a kerekítés. 

 

Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 60 hónapban 
határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb válla-
lásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. 

Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza, 
hogy az ajánlati elem minimum értéke 36 hónap, ennél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem le-
het, a minimum értéket el nem érő ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. A 36 hóna-
pos megajánlás (0 hónap többlet jótállási időtartam) 0 pontot kap. 

Amennyiben a többlet jótállási időtartam tekintetében minden ajánlat 0 hónap megajánlást tartal-
maz, úgy a 2. értékelési részszempont vonatkozásában minden ajánlattevő 0 pontot kap. Ajánlat-
kérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam (36 
hónap) levonásával. Ajánlattevőnek a felolvasólapon egész számot kell feltüntetnie, nem egész 
számú megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen (pl. 8,5 hónap). 

 

A 3. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. 
szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet B.1. pontja szerinti módszer az alábbiak szerint. 

Teljesítési véghatáridőhöz képest vállalt előteljesítés mértéke naptári napokban: 

- 0 naptári nap: 0 pont. 



9 

 

- 1- 3 naptári nap: 3 pont. 

- 4- 6 naptári nap: 6 pont. 

- 7- 9 naptári nap: 8 pont. 

- 10- naptári nap: 10 pont. 

 

A Kbt. 77. § (1) bekezdése értelmében a teljesítési véghatáridőhöz képest vállalt előteljesítés 
esetén, mint ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalások-
ra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az Ajánlatkérő: 10 
naptári nap. 

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő meg-
szorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlaton-
ként összeadja. 

Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szem-
pontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

 

 

11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 Valamennyi rész esetében: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 
pontjának hatálya alá tartozik. 
 
A megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az 
ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti 
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint 
kell igazolnia. 

Alvállalkozó vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az 
ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
A kizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozat nem lehet régebbi, mint jelen felhívás megküldésé-
nek dátuma. 
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, 
alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
 
Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-a alapján. 
 

12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

Valamennyi rész vonatkozásában: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági köve-
telményt. 
 

13. Ajánlattételi határidő: 

2018. január 12. 11:00 óra 

Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből 
származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége. 

 

14. Az ajánlat benyújtásának címe és módja: 

Pest Megyei Kormányhivatal 
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1052 Budapest, Városház utca 7. 1. emelet 50. szoba 

Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban 
és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
elkészítenie és benyújtania: 
- az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 

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

- az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem 
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő 
az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, 
ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok 
helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást 
jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való 
hivatkozása érdekében szükséges; 

- az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

- az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és az eredetivel 
mindenben megegyező 2 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi esetben pendrive-
ot, DVD-t vagy CD-t kérünk az ajánlathoz mellékelni, valamint az árazott költségvetést xls. 
formátumban is be kell nyújtani); 

- A papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat az 
irányadó. 

- az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 
- az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 

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

- a zárt csomagon „Ajánlat: a Pest megyei Kormányhivatal 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. 
szám alatti, valamint a 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. szám alatti épület szerver szobájának 
kialakítása, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor 
bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni. 

 

15. Az ajánlattétel nyelve 

Magyar. 

Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 

Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Jogha-
tás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, ha a 
benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles mel-
lékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás követ-
kezményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 

 

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Pest Megyei Kormányhivatal 

1052 Budapest, Városház utca 7. 1. emelet 50. szoba 

2017. január 12. 11:00 óra  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. 
Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1); (4) és (6) bekezdései szerint jár el. 

 

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig kötve van ajánlatához. 
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18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vo-
natkozó információ: 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását egyik rész tekintetben 

sem írja elő. 

Valamennyi rész vonatkozásában: 

Nyertes Ajánlattevőt a szerződésben meghatározott kötelezettségének, feladatának késedelmes 
teljesítése esetén – amennyiben azért felelős - késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli a 
Ptk. 6:186.§ alapján. A kötbér alapja a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 
(vállalkozói díj). A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5%-a 
kötbéralapra vetítetten. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán ajánlattevő a meghiúsulási 
kötbérfizetésre lesz kötelezett. 

Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles (Ptk. 
6:186. §), ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. Meghiúsulási kötbér 
mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 20%-a. 

Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek a Vállalkozó 
köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a felhívás 
kézhezvételét követő 3 napon belül érdemi – indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott – 
kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a Vállalkozó részéről elismertnek tekinthető és 
ezzel beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135.§ (6) bek. feltételeinek teljesülése esetén. 

A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 
érvényesítésének lehetőségét. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a 
teljesítés alól. 

Vállalkozó a Ptk. 6:186. § alapján mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha 
szerződésszegését kimenti. 

 

Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített do-
log, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva jótál-
lást köteles vállalni; ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap (2. értékelési részszempont) 
 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmaz-
za. 

 

19. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott?  

Nem. 

 

20. Egyéb információk: 

1. A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési 
eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, 
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

2. Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi ajánlattevőt, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja 
szerinti eredménytelenséget jelen eljárásban alkalmazza. 

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére 
(ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások 
egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől eltérően rendelkezik. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) 
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

4. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk 
ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni: 
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a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat; 

5. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: 
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők 
tekintetében. 

6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz 
csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását a közbeszerzési 
dokumentumok 2. kötetében meghatározott tartalommal. 

7. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott 
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán 
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő részéről cégjegyzésre jogosult nyilatkozatot, 
dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. 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. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által 
aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az 
adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum 
egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására. 

9. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.  

10. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.00-16.00 óra között, az 
ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-11:00 óra között lehet leadni előzetes 
egyeztetéssel. 

11. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében 
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot 
(tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő 
lejártát megelőző harmadik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal 
felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem 
adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal 
Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre 
küldi meg a tájékoztatást).  

12. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az 
ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be 
az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint a 
jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról. 

14. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésben megjelölte. 

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

16. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában 
megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

17. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint 
kell eljárni. 
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18. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 

19.  

Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart:  
Időpontja: 2017. december 20. 9:30, a találkozó helyszín: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. 

Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart:  
Időpontja: 2017. december 20. 11:30, a találkozó helyszín: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor 

utca 3. 

 

20. Az eljárás során elektronikus árlejtésre nem kerül sor. 

21. A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, 
ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, 
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. 
melléklet ben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ennél 
fogva ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott 
feltételeknek, előírásoknak megfelelnek. 

22. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a 
teljesítés során meg kell felelni. A tájékozódási kötelezettsége teljesítéséről ajánlattevőnek 
ajánlatában nyilatkoznia kell. 

23. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott 
értékelési szempontok 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. 

24. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában 
rendelkezzen a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységre vonatkozó (építés- és 
szerelésbiztosítás – C.A.R.)  felelősségbiztosítással, amelynek mértéke részenként legalább 
150.000.000,-HUF/év, és 50.000.000,-HUF/káresemény. A szerződés mellékletét képezi a 
biztosító társaságtól származó kötvény másolata, továbbá amennyiben a kötvényből nem derül 
ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak 
érvényességére vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége 
esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog. 

25. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumokkal 
egyetemben rendelkezésre bocsátott költségvetést árazott formában, szerkeszthető (EXCEL) 
formátumban is. 

26. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz 
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs 
folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú 
változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani 
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. 

27.  Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. december 15. 
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2. KÖTET 

ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

 

 

1. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 

 

1.1. A dokumentáció a következő részekből áll: 

1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET  

4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Önálló mellékletek:  

- Árazatlan költségvetés 

- Műszaki leírás és tervek 

 
1.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a do-

kumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, 
hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg 
az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezze-
nek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is 
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 

1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, 
amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél 
nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (al-
vállalkozó). Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra fel-
használni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 

 

2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

2.1 Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon 
szerezhet: 

Pest Megyei Kormányhivatal 
1052 Budapest, Városház utca 7. 1. emelet 50. szoba 

E-mail: kozbeszerzes@pest.gov.hu 

Fax: 06-1/550-1170 

2.2 Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő nem adja meg azon elér-
hetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem ké-
pes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves, illetve az ajánlattételi fel-
hívás megküldésekor rendelkezésére álló címre küldi meg a tájékoztatást). 

2.3 A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, 
telefax útján és e-mailben a dokumentáció átvétele vagy a kérdésfeltevés során feltüntetett tele-
faxszámra és e-mail címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazda-
sági szereplő a kiegészítő tájékoztatást akár telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés út-
ján megkapta, vagy szabályszerű értesítés mellett nem vette át. 
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2.4 A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazol-
niuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 06-1/789-69-43-as 
faxszámra vagy a kozbeszerzes@pest.gov.hu e-mail címre küldjenek visszajelzést! 

2.5 A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail 
címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. 
Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tá-
jékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

 

3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

3.1 A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

3.2 Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 
tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás, a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 
72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, 
illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. 

3.3 A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és 
egyetemlegesen felelnek. 

3.4 Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében – kivéve a Kbt. 138. § (4) 
bekezdése szerinti jogutódlás esetét –az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem 
következhet be. 

3.5 Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor 
az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. 

A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 
- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 

kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 
- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 
- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a 

vezető között; 
- a számlázás rendjét. 

 

4. ELŐZETES VITARENDEZÉS 

A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az ajánlattételi felhívás 1. 
pontjában, a lebonyolító szervezetként megjelölt kapcsolattartási címre kell benyújtani. 

 

5. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 

5.1 Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - 
közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a 
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 
megfelelően. 

5.2 A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra 
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

5.3 Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő 
hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal 
meghosszabbodik. 

5.4 Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 

 nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 

mailto:kozbeszerzes@pest.gov.hu
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nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

5.5 Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 

 a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni ré-
szesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meg-
határozott feltétel; 

 a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szer-
vezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meg-
határozott feltétel. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

5.6 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. 

5.7 A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 

5.8 Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet 
az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 
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6. Tájékoztatást nyújtó szervezetek 
 

6.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az 
ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi köve-
telményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, il-
letve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak 
elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben 
rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a Ma-
gyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 

 

6.2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékozta-
tásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat 
a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg 
kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a 
közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőr-
zi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés 
szerinti követelményeknek. 
 

6.3. Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét 
(elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat: 
 

Pest Megyei Kormányhivatal Vagyongazdálkodási Osztály  
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7. 
Levélcím: 1052 Budapest, Városház utca 7. 
E-mail: kozbeszerzes@pest.gov.hu 
Telefon: (1) 328-5850 
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3. KÖTET 

SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

az 1. rész vonatkozásában 

(TERVEZET) 

 

mely létrejött egyrészről a 

 

Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.) 

Képviseli: Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

Kapcsolattartó: Oszkó József főosztályvezető 

Elérhetősége: 06-1-485-6984 

Adószám: 15789350-2-41 

   Számlaszám: 10023002-00299671-0000000 

- a továbbiakban: Megrendelő - 

 

másrészről a 

 

........ (...) 

Kivitelezői nyilvántartás szerinti nyilvántartási száma: … 

Képviseli: …. 

Elérhetősége: …  

Cégjegyzékszám: … 

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: … 

Statisztikai számjel: … 

Számlaszám: … 

 - a továbbiakban: Vállalkozó- 
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(a továbbiakban együttesen: Felek) 

között, az alábbi feltételek szerint: 

PREAMBULUM 

A Megrendelő Ajánlatkérőként, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) Harmadik rész 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást bonyolított le a 8012 helyrajzi 

számon felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. földszint 013. szám alatt kialakí-

tandó szerver szoba tárgyában.  

A szerződéses munkák műszaki tartalmát a tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító 
felhívás és ajánlattételi felhívás, valamint részvételi dokumentáció és ajánlattételi dokumentáció vala-
mint a helyszíni bejárás során tapasztaltak, az ajánlatkérő által adott kiegészítő információk, és a Vál-
lalkozó által ezek alapján benyújtott ajánlata határozzák meg. 
 
A szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is elválaszthatatlan részét képezik az Ajánlati felhí-
vás a Kbt. 57.§-a szerinti közbeszerzési dokumentumok, valamint Vállalkozó ajánlata és – amennyi-
ben releváns – annak hiánypótlása.  
 
1. A szerződés tárgya 

 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. földszint 013. 

szám alatt található ingatlanon megvalósuló „a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllő, Kotlán Sándor 

utca 3. szám alatti épülete szerver szobájának kialakítása” projekt keretén belül a szerver szoba ter-

vezését és kivitelezését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

6:123. §-ban meghatározott minőségben, a tervezés és kivitelezés tárgyában lefolytatott közbeszer-

zési eljárás során közzétett eljárást megindító felhívásban, részvételi dokumentációban, ajánlattételi 

felhívásban és ajánlattételi dokumentációban, valamint az átadott műszaki leírásban és az ajánlattételi 

dokumentáció részeként átadott költségvetésben, az Arculati Kézikönyvben, valamint a Vállalkozó, 

mint nyertes ajánlattevőként szerződő fél által a közbeszerzési eljárás során benyújtott részvételi je-

lentkezésében és ajánlatában foglalt tartalommal. 

Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása teljes körűen kiterjed a Szerződésben meghatározott műszaki tarta-

lom komplex elvégzésére, ezáltal tartalmaz minden olyan munkát és munkarészt, mely a feladatok 

szerződés szerinti megvalósításához és az elkészült szerver szoba maradéktalan használatbavétel-

éhez szükséges. 

 
2. Vállalkozói díj 

 
2.1. Megrendelő a szerződés szerinti tervezés és kivitelezés ellenértékét a Vállalkozónak a mun-

kák elvégzését és a leigazolt teljesítést követően fizeti meg. A jelen szerződés alapján elvég-
zésre kerülő munkálatokra vonatkoztatott összes vállalkozói díj: 

 
Nettó vállalkozói díj … .- Ft 

27% ÁFA … .- Ft 

Összesen … .- Ft 

 

Azaz …. forint. 
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2.2. Felek kijelentik, hogy a szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül, mely magában foglal-
ja a többletmunkák fedezetét. A 2.1. pont szerinti vállalkozói díj a befejezési határidőre prog-
nosztizált közvetlen és közvetett bekerülési költség, mely tartalmazza a műszaki leírásban, az 
ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) ajánlatában benyújtott árazott költségvetésben fog-
lalt, és a közbeszerzési eljárás felhívásaiban és dokumentációiban meghatározott munkálatok 
teljes körű megvalósításához, a teljes műszaki tartalom komplex és maradéktalan használat-
bavételhez szükséges feltételek szerinti megvalósításához elvégezendő tervezés és kivitele-
zési munkák minden költségét és díját, beleértve a szükséges valamennyi járulékos munkát 
és annak díjait, az egyéb járulékos költségeket, a megvalósítással kapcsolatos valamennyi 
adót és díjat. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalta-
kat megismerte, és a dokumentációban foglaltak, a közbeszerzési eljárás kiegészítő tájékozta-
tásában foglaltak és a helyszíni bejáráson tapasztaltak alapján a munkálatok teljes körű meg-
valósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát.  Vállalkozó a többletmunkát köteles elvégezni. A 
többletmunka utólag csak akkor számolható el, ha a Vállalkozó kivitelező által készített árazott 
tételes költségvetési kiírásban a tétel szerepelt, de a mennyiség változott. Az építési beruhá-
zást szerződésszerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan álla-
potban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el. Vállalko-
zó kijelenti, hogy ajánlati árát az előzőek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul 
vállalkozik a szerződés tárgyának komplex megvalósítására, a szerződés teljesítése során 
felmerülő többletmunkákat elvégzi. 

2.3. Felek értelmezésében többletmunkának minősül a közbeszerzési dokumentációban szereplő 
vagy abból fakadó, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munka, és az 
olyan munka is, amely nélkül a szerződés eredménye rendeltetésszerű használatra alkalmas 
megvalósítása nem történhet meg. Felek értelmezésében pótmunkának minősül azon műsza-
kilag szükséges, utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka 
is, amelynek elvégzése nem teszi a Vállalkozó feladatát aránytalanul terhesebbé. A Vállalkozó  
- az erre vonatkozó külön megállapodásban foglaltak szerint - a műszaki szükségesség, vagy 
a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni. A 
Vállalkozó az általánydíjon felül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( a to-
vábbiakban: Ptk ) 6:244.§ (2) bekezdés alapján a pótmunka ellenértékét igényelheti.  

2.4. Az időjárás miatt fellépő nehézségekért külön térítés nem jár. Az állásidők és az építkezés 
menetéből adódó üzemszünetek költségei nem számolhatók fel. 

2.5. Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses tervezés és kivitelezés el-
lenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. Tartalékkeret nem áll rendelkezésre. 

 
3. Fizetési feltételek 
 
3.1. A részszámla benyújtása a részteljesítésekkel összhangban az alábbiak szerint történik: 

 
A teljesítés során a Vállalkozó 3 db részszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint részletezve: 
 

 Az 1. részszámla a kivitelezési munka 25 %-os készültségének teljesítésigazolását követően 
nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő 
összeg. 

 

 

Nettó vállalkozói díj 

  

 

.- Ft 

27% ÁFA  .- Ft 

1. Részszámla összege  .- Ft 

 

 A 2. részszámla a kivitelezési munka 50 %-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható 
be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összeg. 
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Nettó vállalkozói díj 

  

 

.- Ft 

27% ÁFA  .- Ft 

1. Részszámla ösz-
szege 

 .- Ft 

 

 A 3. részszámla a kivitelezési munka 75 %-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható 
be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összeg. 

 

 

Nettó vállalkozói díj 

  

 

.- Ft 

27% ÁFA  .- Ft 

2. Részszámla ösz-
szege 

 .- Ft 

 
Vállalkozó a részszámlákkal nem fedezett nettó vállalkozói díjjal a végszámlában köteles elszámolni, 
az ÁFA nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki át-
adás-átvételt követően. 
Előleg igénylése esetén a Vállalkozó az előleggel egy összegben a kivitelezési munka 75 %-os ké-
szültségének teljesítésekor, vagy a részszámlákban a részteljesítés százalékos arányában köteles 
elszámolni. 
A végszámla benyújtásának feltétele tehát sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási 
dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti haszná-
latra alkalmas állapotban megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban 
való elismerése. 

 

 

 

Nettó vállalkozói díj 

  

 

.- Ft 

27% ÁFA  .- Ft 

Végszámla összege  .- Ft 

 
3.2. Megrendelő a tervezés és kivitelezés ellenértékét a 3.1 pontban meghatározott fizetési üte-

mezés szerint, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének előírásainak betartása mellett, a Kbt. 135. § 
(1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben, alvállalkozó igénybe-
vétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt előírá-
sok szerint és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. § 
(3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával, a Vállalkozó által a számla kiállítására vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, szabályosan kiállított, és a jelen szerződésben foglalt rendelke-
zéseknek megfelelő mellékletekkel ellátott és benyújtott számla alapján, átutalással fizeti meg 
a Vállalkozó jelen szerződés első lapján megadott bankszámlájára. 

3.3. Amennyiben Megrendelő a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító felhívásban megadott 
mennyiségi eltérés lehetőségével élni kíván és a lehetséges mennyiségi eltérés tárgyaként 
megadott tervezés és kivitelezés nem kerül megvalósításra, az arra vonatkozóan a tervezési 
és kiviteli terv részeként a Vállalkozó által elkészített árazott költségvetésben meghatározott 
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összeg (rész összegek összege) képezi a végső (végszámlában érvényesítésre kerülő) el-
számolás alapját. 

3.4. Amennyiben Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleg kifizetését kéri, az előle-
get Megrendelő előlegszámla ellenében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekez-
désében foglaltak szerint, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 naptári na-
pon belül, átutalással fizeti meg, a Vállalkozó jelen szerződés első lapján megadott bankszám-
lájára.  

3.5. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vállalkozó számláján a kifizetett 
összeg a Vállalkozó bankja által jóváírásra került. 

3.6. A számla mellékletei az Art. 36/A. § (3) bekezdésében előírt iraton-, valamint adott esetben a 
322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 32/A. § előírásai alapján benyújtani szükséges iratokon túl: a 
teljesítésigazolás. A végszámla melléklete továbbá: az átadás átvételi jegyzőkönyv.  

3.7. A számla Megrendelő által történő kézhezvételének napját dokumentálni kell.  
3.8. Amennyiben Vállalkozó a számláját az előírt mellékletek nélkül vagy hiányosan, illetve hibá-

san kitöltve nyújtja be, a számlát a Megrendelő kiegészítésre visszaküldi, s a fizetési határidőt 
a kiegészített és/vagy javított számla kézhezvételétől számítja. 

3.9. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésben meghatározott mér-
tékű késedelmi kamat fizetésére köteles. 

 
4. Határidők és a határidőket befolyásoló tényezők 
 
4.1. Teljesítési véghatáridő: 90 naptári nap (a szerződés megkötésétől számítva) 
4.2. Vállalkozó a munkálatokat köteles oly módon elvégezni, hogy a munka megkezdését követő-

en a munkavégzés folyamatosan történjen és a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a 
meghatározott teljesítési határidőre befejeződjön.  

4.3. Vállalkozó a szerződés szerinti tervezést és kivitelezést a jelen szerződésben foglaltak szerinti 
véghatáridőre köteles elvégezni. 

4.4. A Vállalkozó köteles valamennyi dokumentációt oly módon elkészíteni, hogy azok a műszaki 
követelményeknek, illetve a hatályos jogszabályoknak (beleérve a helyi építési szabályokat) 
maradéktalanul megfeleljenek, és ezáltal a hatósági eljárások a jogszabályokban meghatáro-
zott legrövidebb határidőn belül, a Megrendelő számára előnyös  jogerős döntéssel lezárulja-
nak. 

4.5. Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követő 2. munkanaptól biztosítja. 
4.6. Nem a Ptk. 6:123. §-ban meghatározott teljesítés visszautasítása esetén a Megrendelő jogo-

sult a Vállalkozó költségére a munkát (munkarészt) Vállalkozóval ismét elvégeztetni. Ez nem 
érinti a teljesítési véghatáridőt. A Vállalkozó ezt köteles a határidő betartásával elvégezni. Az 
ebből eredő esetleges határidő eltolódás a Vállalkozó kötbér és kárfelelőssége. 

4.7. Felek haladéktalanul kötelesek írásban tájékoztatni egymást minden olyan körülményről vagy 
feltételről, amelyek késedelmet okozhatnak a munkálatok elvégzésében. 

4.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésé-
vel összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti fel-
tételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adókö-
teles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, valamint, hogy a szerződés teljesítésének tel-
jes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a 
Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul ér-
tesíti. 

 
5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

 

5.1. Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés tárgya szerinti tervezési és 
kivitelezési tevékenység vonatkozásában legalább 150 millió forint/év és legalább 50 millió fo-
rint/káresemény összegű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik és azt a szerződés tel-
jesítésének teljes időtartama alatt folyamatosan fenntartja. 

5.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatások 
megfelelnek a magyar jogszabályokban, a magyar szabványokban és a műszaki előírásokban 
foglaltaknak. 
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5.3. A jelen szerződésben foglalt munkálatokat Vállalkozó teljes körűen, szavatosság és jótállás 
nyújtásával végzi el a hatályos jogszabályok, szabványok és műszaki előírások figyelembevé-
telével és betartásával.  

5.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretében beépítésre kerülő 
termékek megfelelnek a magyar jogszabályokban, a magyar szabványokban és a műszaki 
előírásokban foglaltaknak. 

5.5. A vállalkozási munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessége az építkezés területét tisz-
tán tartani, a munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot kijelölt, elkülönített 
helyen tárolni, és időben elszállítani. Vállalkozó kötelessége a hatályos környezetvédelmi elő-
írások betartása. A vállalkozási munkálatok teljesítésével egy időben a Vállalkozónak köteles-
sége megtisztítani az építkezési területet, elszállítania az ott lévő, a tevékenységből származó 
– illetve az azzal összefüggésben keletkezett – felesleges anyagokat, hulladékot, mindenféle 
ideiglenes építményt. A kivitelezéssel érintett helyszínt tisztán és rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban kell átadnia, beleértve az anyagszállítással, anyag deponálással érintett 
útvonalakat és helyszíneket is. 

5.6. A munkavégzés engedélyezett idejét alapvető szabályként Megrendelő behatárolja, az alábbi-
ak szerint: Lehetséges munkakezdés naponta 7:00 óra, befejezés: 20:00 óra. Hétvégén és 
munkaszüneti napokon munkavégzés lehetséges a hatályos jogszabályok betartása mellett. 

5.7. Vállalkozó kötelessége biztosítani dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges gépeket és 
szerszámokat. Ezek költsége külön nem számolható fel. 

5.8. Vállalkozó kötelezettsége a teljesítéshez szükséges egyéb eszközök, biztonsági eszközök 
anyagok biztosítása. 

5.9. A munkaterület átadása után az átadás–átvételi eljárás teljes lezárásáig a Vállalkozó részére 
átadott munkahelyeken munka- és balesetvédelem, tűzvédelem megszervezése, betartása és 
betartatása, az óvó rendszabályok betartása és betartatása Vállalkozó kötelessége. Vállalko-
zó feladata a munkaterület oly módon történő elkülönítése, hogy oda illetéktelen személyek ne 
léphessenek be. Az illetéktelen személyek belépéséből következő balesetekből és egyéb tör-
ténésekből (lopás, károkozás) eredő károk minden esetben Vállalkozót terhelik, tekintet nélkül 
annak körülményeire. 

5.10. A munkaterület átvételét követően a munkaterület őrzése saját költségére Vállalkozó feladata. 
A tároló helyeken tárolt (épületben vagy épületen kívül) lerakott anyagért Vállalkozót terheli a 
vagyonjogi, valamint az esetleges egyéb káreseményekből fakadó felelősség. 

5.11. Vállalkozónak a munkavégzés során a bontással vagy egyéb porral járó munkaműveleteknél a 
munkaterülettel szomszédos építményrészeket ideiglenes jelleggel le kell választania.  

5.12. Vállalkozó a munkavégzés során keletkezett törmeléket, hulladékot és egyéb bontási anyagot 
zárt vagy zárhatóvá tehető konténerbe tartozik összegyűjteni és köteles gondoskodni annak 
folyamatos elszállításáról.  

5.13. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrende-
lőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörben eljárni 
azok elhárítására.  

5.14. Vállalkozó minden körülmények között és kizárólagosan felelős a teljesítésben közreműködő 
személyek teljesítéséért a Megrendelővel és valamennyi illetékes hatósággal szemben.  

5.15. Vállalkozó kizárólagosan felelős a teljesítéshez általa igénybevett személyek (beleértve az 
alvállalkozókat is) higiéniai és biztonsági, munka- és balesetvédelmi valamint egészségvédel-
mi feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, valamint a hatályos jogszabályok által 
meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való betartásáért.  

5.16. Vállalkozónak kell gondoskodnia és biztosítania a szerződés tárgyát képező munka végzésé-
hez szükséges anyagok, eszközök, felszerelések elhelyezését, szállítását, tárolását. Ameny-
nyiben a megfelelő tárolás az építési területen belül nem oldható meg, Megrendelő egyeztetés 
után, külön megállapodás alapján (feltéve, hogy az mindkét fél számára elfogadható) biztosítja 
a megfelelő területet. 

5.17. Vállalkozó biztosítja annak lehetőségét, hogy az eltakarásra kerülő munkarészek takarása, 
valamint egyéb, Megrendelő által előre meghatározott munkafázisok elvégzése előtt 2 mun-
kanappal értesíti Megrendelőt, hogy annak képviselője időben megjelenhessen, és a munkála-
tokat ellenőrizhesse. Az értesítésről szóló dokumentum az építési napló mellékletét kell, hogy 
képezze. Amennyiben Vállalkozó ezt elmulasztja, Megrendelőnek jogában áll az adott munka-
rész illetve a munkarész takarásának visszabontatása Vállalkozóval, ellenőrzés céljából. Az 
ebből eredő költségek Vállalkozót terhelik és erre való hivatkozással nem élhet a határidő mó-
dosítás lehetőségével. 
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5.18. Vállalkozó a saját munkaterületén belül, valamint az anyagszállítás útvonalán, továbbá valam-
ennyi, a munkavégzés vagy saját dolgozói tevékenységével összefüggésben érintett területen, 
területeken tartozik baleset-, munka-, tűz- és egészségvédelmi felelősséggel.  

5.19. Vállalkozó köteles a saját dolgozóinak megtartott baleset-, munka-, tűz- és egészségvédelmi 
oktatásról készült jegyzőkönyvek egy másolati példányát átadni Megrendelőnek.  

5.20. Vállalkozó köteles Megrendelő, illetve a megbízásából eljáró munkavédelmi és tűzvédelmi 
megbízott jogszabályban megalapozott utasításait végrehajtani. Amennyiben ezt nem hajtja 
végre, úgy Megrendelőnek joga van a munkavédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére 
megszüntetni.  

5.21. Az illetékes megyei kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya eseti vizsgálatának határozatait 
Vállalkozó köteles saját hatáskörében végrehajtani. Az illetékes megyei kormányhivatal Fog-
lalkoztatási Főosztálya vizsgálatáról a Vállalkozó a tudomásszerzést követően köteles hala-
déktalanul értesíteni Megrendelőt. Rendkívüli esetben Vállalkozó kötelessége telefonon azon-
nal jelezni a vizsgálat tényét Megrendelő képviselőjének. 

5.22. Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben az általa 
igénybe vett dolgozók által a munkavégzés során a munkavégzéskor vagy azzal összefüg-
gésbe hozhatóan, Megrendelőnek okozott károkért, beleértve a nem vagyoni kárt is. 

5.23. Vállalkozó saját költségére köteles a szabványossági felülvizsgálati eljárás és a törvényes 
előírásoknak megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, mérések, villamos biztonsági stb.) lefolyta-
tására. A jelen pontban rögzített kötelezettség kiterjed a beépített berendezésekkel kapcsola-
tos szükséges ellenőrző mérések elvégzésére is. Vállalkozó a vizsgálatok eredményeit írás-
ban, a saját költségére beszerzett szakhatósági állásfoglalásokat/engedélyeket eredeti pél-
dányban adja át Megrendelőnek.  

5.24. A kivitelezés egésze alatt a Vállalkozónak - papír alapon - építési naplót (a továbbiakban: 
Építési Napló) kell vezetni. 

5.25. Vállalkozó, a munkák megkezdése előtt, a munkaterületet építési naplóbejegyzés útján Meg-
rendelő képviselőjétől átveszi a kivitelezési munkákra alkalmas munkaterületként. Vállalkozó 
köteles a munkáját úgy végezni, hogy mindazon meglévő szerkezeteknek, beépített anyagok-
nak és a kiépített környezetnek a jelen szerződés tárgyával nem érintett részeit, elemeit meg-
óvja és azokban semmiféle kárt ne okozzon.  

5.26. A munkálatokhoz szükséges és a hatályos jogszabályok szerint a Vállalkozó tevékenységi 
körébe tartozó engedélyek megszerzése Vállalkozó feladata és költsége. Felek rögzítik, hogy 
a szükséges engedélyek megszerzésében együttműködnek, egymást segítik. Vállalkozó fel-
adata a munkálatok elvégzéséhez szükséges és a hatályos jogszabályok szerint a tevékeny-
ségi körébe rendelt jelentési kötelezettségek teljesítése az érintett hatóságok, szervezetek és 
személyek irányába. 

5.27. Vállalkozó a kivitelezés folyamán csak Magyarországon honosított és minősített technológiá-
kat alkalmazhat, és anyagokat építhet be. 
 

6. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 

6.1. A munkaterületek átadásáig Megrendelő kötelessége gondoskodni a területeken a baleset-, 
munka-, tűz- és egészségvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról.  

6.2. Megrendelő jogosult arra, hogy indokolt esetben a Vállalkozótól egyes személyeknek a cseré-
jét vagy a munkaterületről való visszavonását kérje.  

6.3. Megrendelő a Vállalkozó dolgozói részére a teljesítési telephelyen csak részlegesen a rendel-
kezésre álló hely függvényében tudja biztosítani a szerződés tárgyát képező munka végzésé-
hez szükséges anyagok, eszközök, felszerelések elhelyezését. A területeket, a szerződés 
megkötését követő bejárás során jelöli ki közösen Megrendelő és Vállalkozó képviselője. 

6.4. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési munkavégzés időtartamára biztosít-
ja a Vállalkozó munkatársainak a tervezés és kivitelezés által érintett helyszínekre történő 
akadálytalan és biztonságos bejutást, a helyszíni megtekintés, bejárás lehetőségét. 

6.5. Amennyiben Vállalkozónak feltárásokra, rejtett, eltakart részek megtekintésére való igénye 
keletkezik, a szükséges mértékű feltárások a szerződéses árba építetten történő elvégzését 
Megrendelő engedélyezi, amennyiben azok a létesítmény üzemszerű használatát, a működést 
nem befolyásolják. 
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6.6. Megrendelő biztosítja, hogy a Megrendelő által előre meghatározott munkarészek beépítése 
előtt a Vállalkozó előzetes (legalább 2 munkanappal előtte történő) értesítése alapján a szük-
séges ellenőrzés elvégzésére illetékes képviselője időben megjelenjen.  

6.7. A Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a Vállalkozó által beépíteni 
kívánt vagy a teljesítés során már beépített anyagokat és berendezési tárgyakat, hogy azok 
megfelelnek-e a szerződésben foglalt feltételeknek. E vizsgálatok elvégezhetők szállítás előtt 
a gyártó telephelyén és/vagy a szállítás után az áru rendeltetési helyén, illetve mindkét alka-
lommal is. Amennyiben a megvizsgált termékek bármely szempontból nem felelnek meg a 
jogszabályokban és/vagy a közbeszerzési dokumentációban, illetőleg a tervekben meghatáro-
zott követelményeknek, úgy a Megrendelő azok beépítését megtilthatja, a beépített vagy le-
szállított termékeket visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles térítésmentesen vagy kicserélni 
a visszautasított termékeket, vagy megtenni a szükséges módosításokat, hogy a termékek 
megfeleljenek a meghatározott feltételeknek. 

6.8. Megrendelőnek jogában áll a vállalkozási munkálatok folyamán szakszerű rendelkezéseket és 
utasításokat adni a Vállalkozó részére, valamint döntéseket hozni a Vállalkozási Szerződés-
ben rögzített munkák vonatkozásában. Az ilyen utasításokat, döntéseket Felek az Építési 
Naplóban rögzítik. 

6.9. Megrendelő megbízottja a szerződés teljesítése során az Építési Napló adatai alapján köteles 
ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvál-
lalkozó vesz részt. 

 

7. Irányítás, koordináció, kapcsolattartás 

 

7.1. A Vállalkozó által megbízott Felelős Műszaki Vezető a vállalkozási munkálatok vonatkozásá-
ban teljes felelősséggel jár el és nyilatkozik. Kötelessége, hogy a helyszínen teljes körűen 
együttműködjön a Megrendelő képviselőjével. 

7.2. Felek az Építési Naplóban rögzített időpontban, legalább heti egy alkalommal kooperációs 
értekezletet tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. A kooperációs értekezletre mindkét 
fél meghívhatja saját szerződött partnereit: szállítókat, tervezőket, szakértőket. Amennyiben 
bármilyen olyan esemény merül fel, mely a kooperációs megbeszélés időpontját befolyásolja, 
arról az érintetteknek legalább 36 órával az értekezlet előtt informálniuk kell egymást és más 
időpontban kell megegyezniük. 

7.3. A szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban a Megrendelő és Vállalkozó megjelöli a 
tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos joghatályos nyilatkozat megtételére jogosult szemé-
lyeket.  
 
Megrendelő kapcsolattartásra jogosult megbízottja:  

Név: Oszkó József főosztályvezető 

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7. 

Telefon:  

 

Megrendelő teljesítésigazolás kiadására jogosult megbízottja:  

Név: Oszkó József főosztályvezető 

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7. 

Telefon:  

 

Vállalkozó kapcsolattartásra jogosult megbízottja:  

Név:  

Cím: 

Telefon:  
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Vállalkozó felelős műszaki vezetője:  

Név:  

Cím:  

Telefon:  

 

7.4. Fenti személyek jogosultsága a szerződés módosítására, megszüntetésére nem terjed ki. 
7.5. Minden, a szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában 

(ajánlott levélben, telefaxon, vagy az építési naplóban) kell történnie. Ezen értesítések hatálya 
a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítésekor áll be. Az elektronikus úton törté-
nő levelezés nem elfogadott kivéve az elektronikus építési naplót.  
 

8. Műszaki átadás-átvétel, teljesítésigazolás 
 
8.1. Megrendelő a műszaki átadás átvétel és teljesítés igazolás vonatkozásában a Kbt. 135. § (1) 

bekezdése rendelkezési szerint jár el. 
8.2. A vállalkozási munkák tekintetében a végteljesítésre vonatkozó jegyzőkönyvet kell felvenni. A 

műszaki átadás-átvétel és a teljesítésigazolás tényét rögzíteni kell az E-építési Naplóban is. 
8.3. A teljesítés befejezettnek tekintendő a végső műszaki átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv 

aláírásával. 
8.4. A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. Megrendelőnek hiányos vagy hibás teljesítés 

esetében jogában áll a műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyvben a hiányok és/vagy hibák 
megszüntetésére vonatkozóan póthatáridőt megjelölni. A teljesítési határidőn túlnyúló pótha-
táridő megállapítása nem jelenti Megrendelő kötbérigényről való lemondását. A vállalkozó ál-
tali tényleges teljesítés időpontja a szerződés szerinti maradéktalan teljesítés időpontja.  

8.5. A műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, 
ha Vállalkozó előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg az eljáráson. Az így felvett és a Vá l-
lalkozónak haladéktalanul megküldött jegyzőkönyvben rögzített megállapításokra Vállalkozó-
nak 3 munkanapon belül írásban kell reagálnia. Ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, 
hogy Vállalkozó elfogadja a jegyzőkönyvben foglaltakat.   

8.6. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezési eljárás sikeres lebonyolítása ér-
dekében, köteles a műszaki átadás – átvételhez szükséges iratokat és okmányokat átadni a 
Megrendelő részére.  

8.7. A teljesítést lezáró műszaki átadás – átvétel során a Megrendelő által átadandó iratok, okmá-
nyok a következők: 
8.7.1. Sikeres átadás esetén Megrendelő részéről aláírt műszaki átadás – átvételi jegyző-

könyv. 
8.7.2. Sikeres átadás esetén Megrendelő részéről aláírt teljesítésigazolás. 
8.7.3. Sikertelen átadás esetén a hibákat, és azok kijavításának határidejét tartalmazó jegy-

zőkönyv. 
8.7.4. Átadási dokumentáció a közbeszerzési dokumentációban foglalt tartalommal 
8.7.5. Megvalósulási tervdokumentáció 

8.8. A szerződés teljesítésének feltétele a műszaki átadás - átvételi eljárás lezárása, és a Vállalko-
zó eredményes közreműködése a jogerős használatba vételi engedély kiadása iránti eljárás-
ban.  A szerződés tárgyával kapcsolatos kárveszély viselés a munkák hiány – és hibamentes 
átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyv aláírását követően száll át a Vállalkozóról Megren-
delőre. 
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9.   Kötbér, kártérítés 

9.1. A Vállalkozó szerződésszegése, nem szerződésszerű teljesítése esetén a Ptk. 6:186. § (1) 
bekezdése alapján az alábbiakban részletezettek szerint, a Vállalkozóra a következő szankci-
ók alkalmazandók: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér (biztosíté-
kok) és a késedelemmel okozott kár megtérítése. 

9.2. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a 
szerződésben vállalt véghatáridőn belül, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A ké-
sedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési véghatáridőt 
követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a teljes nettó szerződéses ár 0,5 %-a, de 
legfeljebb a szerződéses ár 10%-a.  Amennyiben a kötbér eléri a késedelmi kötbér maximu-
mát, Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől. Vállalkozó a késedelmes teljesítésből fakadó, 
a fizetendő kötbér mértékét meghaladó kár összegét is köteles Megrendelőnek megtéríteni a 
késedelmi kötbéren felül.  

9.3. A Vállalkozó a teljesítési véghatáridőt 20 naptári nappal meghaladó késedelme esetén Meg-
rendelő jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben Vállalkozó meghiúsulási kötbér fize-
tésére köteles.  A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ár 10%-a. Megren-
delő a kötbérek összegét meghaladó összegű kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szem-
ben. 

9.4. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozónak felróható okból (lásd: szerződéstől való elállás ese-
tei) eláll a szerződéstől, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási köt-
bér mértéke a teljes nettó szerződéses ár 10%-a. A Megrendelő a kötbér összegét meghaladó 
összegű kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 
Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozója) számá-

ra olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Vállalkozó-

nak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várha-

tó elhúzódásáról és okairól, valamint ésszerű póthatáridőt kell tűznie a teljesítésre. 

9.5. Vállalkozó hibás teljesítése esetén – amennyiben Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére 
Vállalkozó a felfedezett hibát a meghatározott, előre egyeztetett határidőben nem javítja ki - a 
késedelmi kötbérrel azonos mértékű kötbért köteles Megrendelő részére fizetni. A hibás telje-
sítési kötbér alapja a hibás munkarészre eső, a tervezési és kiviteli terv részeként benyújtott  
árazott költségvetésben szereplő nettó vállalkozási díj. A hibás teljesítési kötbér a Megrendelő 
által felfedezett hiba kijavítására szabott határidő eredménytelen elteltétől a hiba kijavításáig il-
leti meg Megrendelőt.  

9.6. A szerződés szerinti vállalkozás teljesítése során Vállalkozó előtt ismert az a körülmény, hogy 
a Megrendelő tevékenységének ellátásában a szerződés tárgyát képező munkák késedelmes 
teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesí-
tése során fokozott gondossággal jár el, és mindent megtesz annak érdekében, hogy határ-
időben teljesítsen.  

9.7. Az esedékessé váló kötbér lejárt pénzügyi követelésnek minősül, melyet Megrendelő az ese-
dékes részszámlából, vagy a végszámlából levonhat. 
 

10.  A szerződés megszüntetése, elállás a szerződéstől 
 

10.1. A szerződés egyoldalú megszüntetésére – a jogszabályon alapuló elállási jogon túlmenően – 
csak súlyos szerződésszegés esetében van lehetőség a jelen szerződésben meghatározottak 
szerint. Az elállásra okot adó tényről előzetesen a másik felet írásban fel kell hívni és a jogel-
lenes magatartás megszüntetésére határidőt kell tűzni. A jelen szerződéstől történő egyoldalú 
elállás esetén az arra okot adó fél köteles megtéríteni a másik félnek az ebből eredő teljes ká-
rát. 

10.2. A Vállalkozó azonnali hatállyal jogosult a szerződéstől elállni, ha 
10.2.1. Megrendelő a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólításra, a fel-

szólításban megjelölt határidőre sem teljesíti, 
10.2.2. Megrendelő Vállalkozó figyelmeztetés ellenére szakszerűtlen utasítást ad. 
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10.2.3. A fizetés teljesítése a Megrendelő hibájából, 30 naptári napot meghaladó késedelmet 
szenved.  

10.3. A Megrendelő azonnali hatállyal jogosult a szerződéstől elállni, ha 
10.3.1. Vállalkozó a teljesítési véghatáridő vonatkozásában 20 naptári napot meghaladó ké-

sedelembe esik. 
10.3.2. Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek,  
10.3.3. Vállalkozó megszegi a titoktartási, és/vagy adatvédelmi kötelezettségét,  
10.3.4. Vállalkozó teljesítése várhatóan hibás teljesítés lesz vagy a Vállalkozó tevékenységé-

nek eredménye egyértelműen károkozáshoz vezet. 
10.4. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdés előírása alapján jogosult és egyben köteles a szerző-

dést írásban felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szer-
ződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha: 

- Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pontjában meghatározott va-
lamely feltétel; 

- Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést sze-
rez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezet-
ben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pontjában meghatáro-
zott valamely feltétel. 

10.5. A 10.4. pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesí-
tett tervezés és kivitelezés szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

10.6. Szerződéstől való elállás esetén a Feleket elszámolási kötelezettség terheli. Amennyiben 
Megrendelő Vállalkozó szerződésszegésére történő hivatkozással áll el a szerződéstől, úgy 
Vállalkozó a nyújtott szolgáltatás ellenértékét csak a jogalap nélküli gazdagodás szabályai 
alapján kérheti.  

10.7. A Felek által gyakorolt elállási jog nem érinti a kártérítési igény érvényesítésére vonatkozó jog 
gyakorlásának lehetőségét. 

 
11. Jótállás 

 

11.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra a sikeres műszaki átadás–átvétel lezárásának dátu-
mától számítva 36 hónap teljes körű jótállást vállal. 

11.2. A Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót írásban a jótállási idő során fel-
merülő bármilyen kárigényről. 

11.3. A jótállási időtartam alatt a hibajelentést követő 48 órán belül Vállalkozó vagy megbízottja 
köteles a javítást térítésmentesen megkezdeni, vagy a hibás terméket kicserélni. 

11.4. Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti kötelezettségeit, úgy a Megrende-
lő eljárhat a hiba kijavítása érdekében a Vállalkozó kockázatára és költségére. 

11.5. A jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések a jótállási időszak lejárta után is érvé-
nyesíthetők, továbbá a jótállási időszak alatti állásidővel a jótállási idő automatikusan meg-
hosszabbodik. 

11.6. A termék kicserélése a jótállási időtartamot meghosszabbítja. 
11.7. Az átadás-átvétel után Vállalkozót a hatályos jogszabályokban rögzített szavatossági kötele-

zettség terheli. 
11.8. Abban az esetben, ha Vállalkozó hibásan vagy nem a Ptk. 6:123. §-ban meghatározott módon 

teljesít és a hiányosságokat a Megrendelő írásos felszólítása ellenére nem javítja ki megfelelő 
minőségben és időben, Megrendelőnek jogában áll más vállalkozóval a hibákat kijavíttatni és 
ennek teljes költségét Vállalkozóra hárítani. 

11.9. Felek a jótállási idő lejártakor utó-felülvizsgálatot tartanak, ahol a kivitelezési munkákat és a 
beépített anyagokat ellenőrzik, és elkészítik a garanciális bejárás jegyzőkönyvét, amelyben 
foglalt hibákat a Vállalkozó 15 naptári napon belül köteles saját költségén kijavítani. 

11.10. A Vállalkozó jótállási biztosíték nyújtására köteles a részvételi felhívásban foglaltak szerint. 
 

12. Vis Maior 
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12.1. A Vállalkozó nem szankcionálható kötbérrel vagy a szerződésszegésre alapított elállással, 
továbbá nem sújtható kártérítéssel, amennyiben a késedelmes teljesítése vis major eredmé-
nye.  

12.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vál-
lalkozó akaratán kívül következik be, nem a Vállalkozó hibájából vagy hanyagságából. Ilyen 
esetek: sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szál-
lítási embargó. 

12.3. Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben, építési naplóban értesíti 
a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a Megren-
delő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződé-
ses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ész-
szerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol. 

12.4. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben 
a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerző-
dés nem teljesített részétől elállni a hátrányos jogkövetkezmények nélkül oly módon, hogy a 
Vállalkozóhoz erről értesítést küld. Ebben az esetben a Vállalkozót nem terheli kötbérfizetési 
kötelezettség. 

12.5. Vis maiorra Megrendelő abban az esetben hivatkozhat, amennyiben feladat ellátási tevékeny-
sége folytán a szerződés ráeső részének teljesítése olyan akadályokba ütközik, melyek gátol-
ják Vállalkozó szerződéses teljesítését. 

 
 

13. Titoktartási szabályok 
 

13.1 Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt, mely jelen szerződés keretein 
belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyil-
vánosságra hozatalát jogszabály előírja. 

13.2 A titoktartás kiterjed különösen a hivatali munkavégzéssel kapcsolatban a Vállalkozó, az alvál-
lalkozó, vagy bármely munkavállaló tudomására jutott adatokra, tényekre. 

13.3 Vállalkozó – fentiek megsértése esetén - köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a 
harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény 
vonatkozásában.  

13.4 Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés 
alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolat-
ban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktar-
tási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel. 

13.5 A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások sze-
rinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés 
alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre 
a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható 
meg. 

13.6 Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles 
minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellen-
őrzés hatékonysága, és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

13.7 Felek kifejezetten rögzítik, tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak bejelenteni, ha 
- Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és ez a szerződés felmon-

dásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazha-
tó egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha 

- Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés 
lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az 
annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a szerződés-
szegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 

13.8 Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított meg-
szegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a 
szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés 
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez ve-
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zetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy 
egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

13.9 Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása 
miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, 
ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a 
Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem 
tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó 
körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be). 

 

 
14. Egyéb feltételek 

 
14.1 A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szer-

ződéshez 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. 

14.2 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, vagy tartalmi ellentmondás esetén 
elsősorban a szerződés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhí-
vásában foglaltak, másodsorban a közbeszerzési eljárás dokumentációjában foglaltak a mér-
tékadóak. 

14.3 A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomá-
sára jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. 

14.4 A szerződés feltételeire vonatkozóan a Magyarország Polgári Törvénykönyve és Magyaror-
szág hatályos jogszabályai az irányadók. A jelen szerződés teljesítése során különösen – de 
nem kizárólagosan - a következő jogszabályok betartásával kell eljárni:  

i. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről és végrehajtási rendeletei 
ii. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszer-
zésének részletes szabályairól 

iii. 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
iv. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

14.5 Jelen szerződés módosítása kizárólag az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatá-
lyos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései – különösen a Kbt. 
141. § előírásai - szerint lehetséges.  

14.6 Esetleges jogvitáikat a Felek igyekeznek egyeztető tárgyalások keretében rendezni, azonban 
ha ez nem vezetne eredményre, úgy jogvitájuk elbírálása tekintetében alávetik magukat a 
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint illetékes bíróság eljárásának. 

 
Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült.  
A jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. 

 

Budapest, 2017. …………„     „   Budapest, 2017. …. „     „ 

 

 

…………………………. 

Megrendelő 

Dr. Tarnai Richárd 

kormánymegbízott 

Pest Megyei Kormányhivatal 

…………………………. 

Vállalkozó 

…. 
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1. sz. melléklet 

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

 

 
Alulírott 

……………………………………………………………………………………………….………………,  

mint a(z) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(székhely: 

……………………………………………………………………………………………………………;  

cégjegyzékszám: ……………………………………; adószám: ……………………………………) képvi-

selője büntető és polgári jogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlát-

ható szervezetnek minősül, mivel olyan  

(Aláhúzandó) 

A. belföldi jogi személy,  

B. külföldi jogi személy 

C. belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

D. külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,  

amely megfelel a következő feltételeknek: 

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és meg-

akadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
1
 

2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban ré-

szes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 

olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás el-

kerüléséről szóló egyezménye van,
2
 

3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott el-

lenőrzött külföldi társaságnak, 

4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befo-

lyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdál-

kodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak.
3
 

 

                                                           
1 Amennyiben a szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonosa külföldi gazdálkodó szervezet, külön nyilatkozat csatolása 
szükséges a tényleges tulajdonos személyi adatairól. 
2 Amennyiben szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonosa külföldi gazdálkodó szervezet, adóilletőség igazolás csatolása 
szükséges. 
3 Amennyiben a szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonosa külföldi gazdálkodó szervezet, a közvetlen és közvetett, 4. 
pontban foglalt feltételeknek megfelelő gazdálkodó szervezet az 1-3. pont szerinti feltételek fennállását az ott írt módon köteles 
igazolni. 
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Jelen nyilatkozat a Pest Megyei Kormányhivatal (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.) részére és 

kérésére került kiállításra, amennyiben a nyilatkozat tartalmában változás következik be, úgy a Pest 

Megyei Kormányhivatalt haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatom. 

 

Kelt: ……………………………………, 20……. év …………………… hó ……. nap 

 

 ………………………..……….….. 

 Cégszerű aláírás 

 



33 

 

2. sz. melléklet 

 

Korrupcióellenes záradék 

 

 

Alulírott ……..…………………………………… (név) kijelentem, hogy a 

…………………………………………….. (cím: …………………………………………….  

adószám: ………………………..) társaság, mint a Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hivatal) 

Szerződő Partnere (továbbiakban: Partner) nem követhet el, nem engedélyezhet és nem segíthet  elő 

olyan cselekményt, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel és nem bírhat rá olyan cselekményre, 

amely a Felek részéről a hatályos közélet tisztáságára vonatkozó korrupció ellenes jogszabályok 

megsértésére irányul vagy azt eredményezi. Jelen kötelezettség különösképpen a kormányzati és 

önkormányzati hatóságok közszolgálati tisztviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint a Büntető 

Törvénykönyvben meghatározott hozzátartozóik, illetve ezen személyek szoros baráti, ismeretségi, 

üzleti és egyéb kapcsolati köréhez tartozók számára történő jogellenes kifizetésekre vonatkozik. 

 

A Hivatal Partnere nem fogadhat el, nem ajánlhat fel, nem adhat, illetve erre vonatkozóan nem álla-

podhat meg a Hivatal megbízásából eljáró közszolgálati tisztviselőnek, munkavállalónak, illetve bár-

mely a Hivatal megbízásából eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénz-

beli juttatást. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az érintett személy jelen megállapodással kap-

csolatosan tárgyalások folytatására, szerződéskötésre, illetve teljesítésre hivatalosan nincs felhatal-

mazva, arra nem jogosult. 

 

A Partner köteles azonnal értesíteni a vele szerződéses kapcsolatban álló Hivatalt, amennyiben jelen 

megállapodással kapcsolatosan folytatott tárgyalások során, a szerződés megkötésére, illetve a szer-

ződésben foglaltak teljesítésre vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről 

tudomást szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül. 

 

A Partner jelen megállapodás aláírásával elismeri, hogy tudatában van annak, hogy korrupciónak 

minősül bárminemű jogtalan előny nyújtása, akár vagyoni, akár személyes előnyről legyen szó.    

 

Kelt: ………………………… 

 

 

 

 

 ………………………..…….. 

 Cégszerű aláírás 

 Név: 

 Lakcím: 

 Szem. ig. sz. 

 

 Szerződő Partner képviseletében 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

a 2. rész vonatkozásában 

(TERVEZET) 

 

Vállalkozási Szerződés 

 

mely létrejött egyrészről a 

 

Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.) 

Képviseli: Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

Kapcsolattartó: Oszkó József főosztályvezető 

Elérhetősége: 06-1-485-6984 

Adószám: 15789350-2-41 

   Számlaszám: 10023002-00299671-0000000 

- a továbbiakban: Megrendelő - 

 

másrészről a 

 

........ (...) 

Kivitelezői nyilvántartás szerinti nyilvántartási száma: … 

Képviseli: …. 

Elérhetősége: …  

Cégjegyzékszám: … 

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: … 

Statisztikai számjel: … 

Számlaszám: … 

 - a továbbiakban: Vállalkozó- 

(a továbbiakban együttesen: Felek) 

között, az alábbi feltételek szerint: 
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PREAMBULUM 

A Megrendelő Ajánlatkérőként, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) Harmadik rész 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást bonyolított le a 28005/1 hely-

rajzi számon felvett, természetben a 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. földszint 011. szám alatt kiala-

kítandó szerver szoba tárgyában.  

A szerződéses munkák műszaki tartalmát a tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító 
felhívás és ajánlattételi felhívás, valamint részvételi dokumentáció és ajánlattételi dokumentáció vala-
mint a helyszíni bejárás során tapasztaltak, az ajánlatkérő által adott kiegészítő információk, és a Vál-
lalkozó által ezek alapján benyújtott ajánlata határozzák meg. 
 
A szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is elválaszthatatlan részét képezik az Ajánlati felhí-
vás a Kbt. 57.§-a szerinti közbeszerzési dokumentumok, valamint Vállalkozó ajánlata és – amennyi-
ben releváns – annak hiánypótlása.  
 
13. A szerződés tárgya 

 
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. szám földszint 011. 

szám alatt található ingatlanon megvalósuló „a Pest Megyei Kormányhivatal Lehel utcai épülete szer-

ver szobájának kialakítása” projekt keretén belül a szerver szoba tervezését és kivitelezését a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:123. §-ban meghatározott minő-

ségben, a tervezés és kivitelezés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során közzétett eljárást 

megindító felhívásban, részvételi dokumentációban, ajánlattételi felhívásban és ajánlattételi dokumen-

tációban, valamint az átadott műszaki leírásban és az ajánlattételi dokumentáció részeként átadott 

költségvetésben, az Arculati Kézikönyvben, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevőként szer-

ződő fél által a közbeszerzési eljárás során benyújtott részvételi jelentkezésében és ajánlatában fog-

lalt tartalommal. 

Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása teljes körűen kiterjed a Szerződésben meghatározott műszaki tarta-

lom komplex elvégzésére, ezáltal tartalmaz minden olyan munkát és munkarészt, mely a feladatok 

szerződés szerinti megvalósításához és az elkészült szerver szoba maradéktalan használatbavétel-

éhez szükséges. 

 
14. Vállalkozói díj 

 
14.1. Megrendelő a szerződés szerinti tervezés és kivitelezés ellenértékét a Vállalkozónak a mun-

kák elvégzését és a leigazolt teljesítést követően fizeti meg. A jelen szerződés alapján elvég-
zésre kerülő munkálatokra vonatkoztatott összes vállalkozói díj: 

 
Nettó vállalkozói díj … .- Ft 

27% ÁFA … .- Ft 

Összesen … .- Ft 

 

Azaz …. forint. 
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14.2. Felek kijelentik, hogy a szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül, mely magában foglal-
ja a többletmunkák fedezetét. A 2.1. pont szerinti vállalkozói díj a befejezési határidőre prog-
nosztizált közvetlen és közvetett bekerülési költség, mely tartalmazza a műszaki leírásban, az 
ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) ajánlatában benyújtott árazott költségvetésben fog-
lalt, és a közbeszerzési eljárás felhívásaiban és dokumentációiban meghatározott munkálatok 
teljes körű megvalósításához, a teljes műszaki tartalom komplex és maradéktalan használat-
bavételhez szükséges feltételek szerinti megvalósításához elvégezendő tervezés és kivitele-
zési munkák minden költségét és díját, beleértve a szükséges valamennyi járulékos munkát 
és annak díjait, az egyéb járulékos költségeket, a megvalósítással kapcsolatos valamennyi 
adót és díjat. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalta-
kat megismerte, és a dokumentációban foglaltak, a közbeszerzési eljárás kiegészítő tájékozta-
tásában foglaltak és a helyszíni bejáráson tapasztaltak alapján a munkálatok teljes körű meg-
valósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát.  Vállalkozó a többletmunkát köteles elvégezni. A 
többletmunka utólag csak akkor számolható el, ha a Vállalkozó kivitelező által készített árazott 
tételes költségvetési kiírásban a tétel szerepelt, de a mennyiség változott. Az építési beruhá-
zást szerződésszerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan álla-
potban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el. Vállalko-
zó kijelenti, hogy ajánlati árát az előzőek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul 
vállalkozik a szerződés tárgyának komplex megvalósítására, a szerződés teljesítése során 
felmerülő többletmunkákat elvégzi. 

14.3. Felek értelmezésében többletmunkának minősül a közbeszerzési dokumentációban szereplő 
vagy abból fakadó, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munka, és az 
olyan munka is, amely nélkül a szerződés eredménye rendeltetésszerű használatra alkalmas 
megvalósítása nem történhet meg. Felek értelmezésében pótmunkának minősül azon műsza-
kilag szükséges, utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka 
is, amelynek elvégzése nem teszi a Vállalkozó feladatát aránytalanul terhesebbé. A Vállalkozó  
- az erre vonatkozó külön megállapodásban foglaltak szerint - a műszaki szükségesség, vagy 
a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni. A 
Vállalkozó az általánydíjon felül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( a to-
vábbiakban: Ptk ) 6:244.§ (2) bekezdés alapján a pótmunka ellenértékét igényelheti.  

14.4. Az időjárás miatt fellépő nehézségekért külön térítés nem jár. Az állásidők és az építkezés 
menetéből adódó üzemszünetek költségei nem számolhatók fel 

14.5. Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses tervezés és kivitelezés el-
lenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. Tartalékkeret nem áll rendelkezésre. 

 
15. Fizetési feltételek 
 
15.1. A részszámla benyújtása a részteljesítésekkel összhangban az alábbiak szerint történik: 

 
A teljesítés során a Vállalkozó 3 db részszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint részletezve: 

 Az 1. részszámla a kivitelezési munka 25 %-os készültségének teljesítésigazolását követően 
nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő 
összeg. 

 

 

Nettó vállalkozói díj 

  

 

.- Ft 

27% ÁFA  .- Ft 

1. Részszámla összege  .- Ft 

 

 A 2. részszámla a kivitelezési munka 50 %-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható 
be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összeg. 
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Nettó vállalkozói díj 

 

.- Ft 

27% ÁFA  .- Ft 

3. Részszámla ösz-
szege 

 .- Ft 

 

 A 3. részszámla a kivitelezési munka 75 %-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható 
be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összeg. 

 

 

Nettó vállalkozói díj 

  

 

.- Ft 

27% ÁFA  .- Ft 

4. Részszámla ösz-
szege 

 .- Ft 

 
Vállalkozó a részszámlákkal nem fedezett nettó vállalkozói díjjal a végszámlában köteles elszámolni, 
az ÁFA nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki át-
adás-átvételt követően. 
Előleg igénylése esetén a Vállalkozó az előleggel egy összegben a kivitelezési munka 75 %-os ké-
szültségének teljesítésekor, vagy a részszámlákban a részteljesítés százalékos arányában köteles 
elszámolni. 
A végszámla benyújtásának feltétele tehát sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási 
dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti haszná-
latra alkalmas állapotban megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban 
való elismerése. 

 
 

 

Nettó vállalkozói díj 

  

 

.- Ft 

27% ÁFA  .- Ft 

Végszámla összege  .- Ft 

 
15.2. Megrendelő a tervezés és kivitelezés ellenértékét a 3.1 pontban meghatározott fizetési üte-

mezés szerint, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének előírásainak betartása mellett, a Kbt. 135. § 
(1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben, alvállalkozó igénybe-
vétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt előírá-
sok szerint és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. § 
(3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával, a Vállalkozó által a számla kiállítására vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, szabályosan kiállított, és a jelen szerződésben foglalt rendelke-
zéseknek megfelelő mellékletekkel ellátott és benyújtott számla alapján, átutalással fizeti meg 
a Vállalkozó jelen szerződés első lapján megadott bankszámlájára. 

15.3. Amennyiben Megrendelő a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító felhívásban megadott 
mennyiségi eltérés lehetőségével élni kíván és a lehetséges mennyiségi eltérés tárgyaként 
megadott tervezés és kivitelezés nem kerül megvalósításra, az arra vonatkozóan a tervezési 
és kiviteli terv részeként a Vállalkozó által elkészített árazott költségvetésben meghatározott 
összeg (rész összegek összege) képezi a végső (végszámlában érvényesítésre kerülő) el-
számolás alapját. 
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15.4. Amennyiben Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleg kifizetését kéri, az előle-
get Megrendelő előlegszámla ellenében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekez-
désében foglaltak szerint, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 naptári na-
pon belül, átutalással fizeti meg, a Vállalkozó jelen szerződés első lapján megadott bankszám-
lájára.  

15.5. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vállalkozó számláján a kifizetett 
összeg a Vállalkozó bankja által jóváírásra került. 

15.6. A számla mellékletei az Art. 36/A. § (3) bekezdésében előírt iraton-, valamint adott esetben a 
322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 32/A. § előírásai alapján benyújtani szükséges iratokon túl: a 
teljesítésigazolás. A végszámla melléklete továbbá: az átadás átvételi jegyzőkönyv.  

15.7. A számla Megrendelő által történő kézhezvételének napját dokumentálni kell.  
15.8. Amennyiben Vállalkozó a számláját az előírt mellékletek nélkül vagy hiányosan, illetve hibá-

san kitöltve nyújtja be, a számlát a Megrendelő kiegészítésre visszaküldi, s a fizetési határidőt 
a kiegészített és/vagy javított számla kézhezvételétől számítja. 

15.9. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésben meghatározott mér-
tékű késedelmi kamat fizetésére köteles. 

 
16. Határidők és a határidőket befolyásoló tényezők 
 
16.1. Teljesítési véghatáridő: 90 naptári nap (a szerződés megkötésétől számítva) 
16.2. Vállalkozó a munkálatokat köteles oly módon elvégezni, hogy a munka megkezdését követő-

en a munkavégzés folyamatosan történjen és a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a 
meghatározott teljesítési határidőre befejeződjön.  

16.3. Vállalkozó a szerződés szerinti tervezést és kivitelezést a jelen szerződésben foglaltak szerinti 
véghatáridőre köteles elvégezni. 

16.4. A Vállalkozó köteles valamennyi dokumentációt oly módon elkészíteni, hogy azok a műszaki 
követelményeknek, illetve a hatályos jogszabályoknak (beleérve a helyi építési szabályokat) 
maradéktalanul megfeleljenek, és ezáltal a hatósági eljárások a jogszabályokban meghatáro-
zott legrövidebb határidőn belül, a Megrendelő számára előnyös  jogerős döntéssel lezárulja-
nak. 

16.5. Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követő 2. munkanaptól biztosítja. 
16.6. Nem a Ptk. 6:123. §-ban meghatározott teljesítés visszautasítása esetén a Megrendelő jogo-

sult a Vállalkozó költségére a munkát (munkarészt) Vállalkozóval ismét elvégeztetni. Ez nem 
érinti a teljesítési véghatáridőt. A Vállalkozó ezt köteles a határidő betartásával elvégezni. Az 
ebből eredő esetleges határidő eltolódás a Vállalkozó kötbér és kárfelelőssége. 

16.7. Felek haladéktalanul kötelesek írásban tájékoztatni egymást minden olyan körülményről vagy 
feltételről, amelyek késedelmet okozhatnak a munkálatok elvégzésében. 

16.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésé-
vel összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti fel-
tételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adókö-
teles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, valamint, hogy a szerződés teljesítésének tel-
jes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a 
Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul ér-
tesíti. 

 
17. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

 

17.1. Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés tárgya szerinti tervezési és 
kivitelezési tevékenység vonatkozásában legalább 150 millió forint/év és legalább 50 millió fo-
rint/káresemény összegű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik és azt a szerződés tel-
jesítésének teljes időtartama alatt folyamatosan fenntartja. 

17.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatások 
megfelelnek a magyar jogszabályokban, a magyar szabványokban és a műszaki előírásokban 
foglaltaknak. 

17.3. A jelen szerződésben foglalt munkálatokat Vállalkozó teljes körűen, szavatosság és jótállás 
nyújtásával végzi el a hatályos jogszabályok, szabványok és műszaki előírások figyelembevé-
telével és betartásával.  
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17.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretében beépítésre kerülő 
termékek megfelelnek a magyar jogszabályokban, a magyar szabványokban és a műszaki 
előírásokban foglaltaknak. 

17.5. A vállalkozási munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessége az építkezés területét tisz-
tán tartani, a munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot kijelölt, elkülönített 
helyen tárolni, és időben elszállítani. Vállalkozó kötelessége a hatályos környezetvédelmi elő-
írások betartása. A vállalkozási munkálatok teljesítésével egy időben a Vállalkozónak köteles-
sége megtisztítani az építkezési területet, elszállítania az ott lévő, a tevékenységből származó 
– illetve az azzal összefüggésben keletkezett – felesleges anyagokat, hulladékot, mindenféle 
ideiglenes építményt. A kivitelezéssel érintett helyszínt tisztán és rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban kell átadnia, beleértve az anyagszállítással, anyag deponálással érintett 
útvonalakat és helyszíneket is. 

17.6. A munkavégzés engedélyezett idejét alapvető szabályként Megrendelő behatárolja, az alábbi-
ak szerint: Lehetséges munkakezdés naponta 7:00 óra, befejezés: 20:00 óra. Hétvégén és 
munkaszüneti napokon munkavégzés lehetséges a hatályos jogszabályok betartása mellett. 

17.7. Vállalkozó kötelessége biztosítani dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges gépeket és 
szerszámokat. Ezek költsége külön nem számolható fel. 

17.8. Vállalkozó kötelezettsége a teljesítéshez szükséges egyéb eszközök, biztonsági eszközök 
anyagok biztosítása. 

17.9. A munkaterület átadása után az átadás–átvételi eljárás teljes lezárásáig a Vállalkozó részére 
átadott munkahelyeken munka- és balesetvédelem, tűzvédelem megszervezése, betartása és 
betartatása, az óvó rendszabályok betartása és betartatása Vállalkozó kötelessége. Vállalko-
zó feladata a munkaterület oly módon történő elkülönítése, hogy oda illetéktelen személyek ne 
léphessenek be. Az illetéktelen személyek belépéséből következő balesetekből és egyéb tör-
ténésekből (lopás, károkozás) eredő károk minden esetben Vállalkozót terhelik, tekintet nélkül 
annak körülményeire. 

17.10. A munkaterület átvételét követően a munkaterület őrzése saját költségére Vállalkozó feladata. 
A tároló helyeken tárolt (épületben vagy épületen kívül) lerakott anyagért Vállalkozót terheli a 
vagyonjogi, valamint az esetleges egyéb káreseményekből fakadó felelősség. 

17.11. Vállalkozónak a munkavégzés során a bontással vagy egyéb porral járó munkaműveleteknél a 
munkaterülettel szomszédos építményrészeket ideiglenes jelleggel le kell választania.  

17.12. Vállalkozó a munkavégzés során keletkezett törmeléket, hulladékot és egyéb bontási anyagot 
zárt vagy zárhatóvá tehető konténerbe tartozik összegyűjteni és köteles gondoskodni annak 
folyamatos elszállításáról.  

17.13. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrende-
lőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörben eljárni 
azok elhárítására.  

17.14. Vállalkozó minden körülmények között és kizárólagosan felelős a teljesítésben közreműködő 
személyek teljesítéséért a Megrendelővel és valamennyi illetékes hatósággal szemben.  

17.15. Vállalkozó kizárólagosan felelős a teljesítéshez általa igénybevett személyek (beleértve az 
alvállalkozókat is) higiéniai és biztonsági, munka- és balesetvédelmi valamint egészségvédel-
mi feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, valamint a hatályos jogszabályok által 
meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való betartásáért.  

17.16. Vállalkozónak kell gondoskodnia és biztosítania a szerződés tárgyát képező munka végzésé-
hez szükséges anyagok, eszközök, felszerelések elhelyezését, szállítását, tárolását. Ameny-
nyiben a megfelelő tárolás az építési területen belül nem oldható meg, Megrendelő egyeztetés 
után, külön megállapodás alapján (feltéve, hogy az mindkét fél számára elfogadható) biztosítja 
a megfelelő területet. 

17.17. Vállalkozó biztosítja annak lehetőségét, hogy az eltakarásra kerülő munkarészek takarása, 
valamint egyéb, Megrendelő által előre meghatározott munkafázisok elvégzése előtt 2 mun-
kanappal értesíti Megrendelőt, hogy annak képviselője időben megjelenhessen, és a munkála-
tokat ellenőrizhesse. Az értesítésről szóló dokumentum az építési napló mellékletét kell, hogy 
képezze. Amennyiben Vállalkozó ezt elmulasztja, Megrendelőnek jogában áll az adott munka-
rész illetve a munkarész takarásának visszabontatása Vállalkozóval, ellenőrzés céljából. Az 
ebből eredő költségek Vállalkozót terhelik és erre való hivatkozással nem élhet a határidő mó-
dosítás lehetőségével. 

17.18. Vállalkozó a saját munkaterületén belül, valamint az anyagszállítás útvonalán, továbbá valam-
ennyi, a munkavégzés vagy saját dolgozói tevékenységével összefüggésben érintett területen, 
területeken tartozik baleset-, munka-, tűz- és egészségvédelmi felelősséggel.  
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17.19. Vállalkozó köteles a saját dolgozóinak megtartott baleset-, munka-, tűz- és egészségvédelmi 
oktatásról készült jegyzőkönyvek egy másolati példányát átadni Megrendelőnek.  

17.20. Vállalkozó köteles Megrendelő, illetve a megbízásából eljáró munkavédelmi és tűzvédelmi 
megbízott jogszabályban megalapozott utasításait végrehajtani. Amennyiben ezt nem hajtja 
végre, úgy Megrendelőnek joga van a munkavédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére 
megszüntetni.  

17.21. Az illetékes megyei kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya eseti vizsgálatának határozatait 
Vállalkozó köteles saját hatáskörében végrehajtani. Az illetékes megyei kormányhivatal Fog-
lalkoztatási Főosztálya vizsgálatáról a Vállalkozó a tudomásszerzést követően köteles hala-
déktalanul értesíteni Megrendelőt. Rendkívüli esetben Vállalkozó kötelessége telefonon azon-
nal jelezni a vizsgálat tényét Megrendelő képviselőjének. 

17.22. Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben az általa 
igénybe vett dolgozók által a munkavégzés során a munkavégzéskor vagy azzal összefüg-
gésbe hozhatóan, Megrendelőnek okozott károkért, beleértve a nem vagyoni kárt is. 

17.23. Vállalkozó saját költségére köteles a szabványossági felülvizsgálati eljárás és a törvényes 
előírásoknak megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, mérések, villamos biztonsági stb.) lefolyta-
tására. A jelen pontban rögzített kötelezettség kiterjed a beépített berendezésekkel kapcsola-
tos szükséges ellenőrző mérések elvégzésére is. Vállalkozó a vizsgálatok eredményeit írás-
ban, a saját költségére beszerzett szakhatósági állásfoglalásokat/engedélyeket eredeti pél-
dányban adja át Megrendelőnek.  

17.24. A kivitelezés egésze alatt a Vállalkozónak - papír alapon - építési naplót (a továbbiakban: 
Építési Napló) kell vezetni. 

17.25. Vállalkozó, a munkák megkezdése előtt, a munkaterületet építési naplóbejegyzés útján Meg-
rendelő képviselőjétől átveszi a kivitelezési munkákra alkalmas munkaterületként. Vállalkozó 
köteles a munkáját úgy végezni, hogy mindazon meglévő szerkezeteknek, beépített anyagok-
nak és a kiépített környezetnek a jelen szerződés tárgyával nem érintett részeit, elemeit meg-
óvja és azokban semmiféle kárt ne okozzon.  

17.26. A munkálatokhoz szükséges és a hatályos jogszabályok szerint a Vállalkozó tevékenységi 
körébe tartozó engedélyek megszerzése Vállalkozó feladata és költsége. Felek rögzítik, hogy 
a szükséges engedélyek megszerzésében együttműködnek, egymást segítik. Vállalkozó fel-
adata a munkálatok elvégzéséhez szükséges és a hatályos jogszabályok szerint a tevékeny-
ségi körébe rendelt jelentési kötelezettségek teljesítése az érintett hatóságok, szervezetek és 
személyek irányába. 

17.27. Vállalkozó a kivitelezés folyamán csak Magyarországon honosított és minősített technológiá-
kat alkalmazhat, és anyagokat építhet be. 
 

18. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 

18.1. A munkaterületek átadásáig Megrendelő kötelessége gondoskodni a területeken a baleset-, 
munka-, tűz- és egészségvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról.  

18.2. Megrendelő jogosult arra, hogy indokolt esetben a Vállalkozótól egyes személyeknek a cseré-
jét vagy a munkaterületről való visszavonását kérje.  

18.3. Megrendelő a Vállalkozó dolgozói részére a teljesítési telephelyen csak részlegesen a rendel-
kezésre álló hely függvényében tudja biztosítani a szerződés tárgyát képező munka végzésé-
hez szükséges anyagok, eszközök, felszerelések elhelyezését. A területeket, a szerződés 
megkötését követő bejárás során jelöli ki közösen Megrendelő és Vállalkozó képviselője. 

18.4. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési munkavégzés időtartamára biztosít-
ja a Vállalkozó munkatársainak a tervezés és kivitelezés által érintett helyszínekre történő 
akadálytalan és biztonságos bejutást, a helyszíni megtekintés, bejárás lehetőségét. 

18.5. Amennyiben Vállalkozónak feltárásokra, rejtett, eltakart részek megtekintésére való igénye 
keletkezik, a szükséges mértékű feltárások a szerződéses árba építetten történő elvégzését 
Megrendelő engedélyezi, amennyiben azok a létesítmény üzemszerű használatát, a működést 
nem befolyásolják. 

18.6. Megrendelő biztosítja, hogy a Megrendelő által előre meghatározott munkarészek beépítése 
előtt a Vállalkozó előzetes (legalább 2 munkanappal előtte történő) értesítése alapján a szük-
séges ellenőrzés elvégzésére illetékes képviselője időben megjelenjen.  
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18.7. A Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a Vállalkozó által beépíteni 
kívánt vagy a teljesítés során már beépített anyagokat és berendezési tárgyakat, hogy azok 
megfelelnek-e a szerződésben foglalt feltételeknek. E vizsgálatok elvégezhetők szállítás előtt 
a gyártó telephelyén és/vagy a szállítás után az áru rendeltetési helyén, illetve mindkét alka-
lommal is. Amennyiben a megvizsgált termékek bármely szempontból nem felelnek meg a 
jogszabályokban és/vagy a közbeszerzési dokumentációban, illetőleg a tervekben meghatáro-
zott követelményeknek, úgy a Megrendelő azok beépítését megtilthatja, a beépített vagy le-
szállított termékeket visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles térítésmentesen vagy kicserélni 
a visszautasított termékeket, vagy megtenni a szükséges módosításokat, hogy a termékek 
megfeleljenek a meghatározott feltételeknek. 

18.8. Megrendelőnek jogában áll a vállalkozási munkálatok folyamán szakszerű rendelkezéseket és 
utasításokat adni a Vállalkozó részére, valamint döntéseket hozni a Vállalkozási Szerződés-
ben rögzített munkák vonatkozásában. Az ilyen utasításokat, döntéseket Felek az Építési 
Naplóban rögzítik. 

18.9. Megrendelő megbízottja a szerződés teljesítése során az Építési Napló adatai alapján köteles 
ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvál-
lalkozó vesz részt. 

 

19. Irányítás, koordináció, kapcsolattartás 

 

19.1. A Vállalkozó által megbízott Felelős Műszaki Vezető a vállalkozási munkálatok vonatkozásá-
ban teljes felelősséggel jár el és nyilatkozik. Kötelessége, hogy a helyszínen teljes körűen 
együttműködjön a Megrendelő képviselőjével. 

19.2. Felek Építési Naplóban legalább heti egy alkalommal kooperációs értekezletet tartanak, mely-
ről jegyzőkönyvet vesznek fel. A kooperációs értekezletre mindkét fél meghívhatja saját szer-
ződött partnereit: szállítókat, tervezőket, szakértőket. Amennyiben bármilyen olyan esemény 
merül fel, mely a kooperációs megbeszélés időpontját befolyásolja, arról az érintetteknek leg-
alább 36 órával az értekezlet előtt informálniuk kell egymást és más időpontban kell meg-
egyezniük. 

19.3. A szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban a Megrendelő és Vállalkozó megjelöli a 
tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos joghatályos nyilatkozat megtételére jogosult szemé-
lyeket.  
 
Megrendelő kapcsolattartásra jogosult megbízottja:  

Név: Oszkó József főosztályvezető 

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7. 

Telefon:  

 

Megrendelő teljesítésigazolás kiadására jogosult megbízottja:  

Név: Oszkó József főosztályvezető 

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7. 

Telefon:  

 

Vállalkozó kapcsolattartásra jogosult megbízottja:  

Név:  

Cím: 

Telefon:  

 

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:  
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Név:  

Cím:  

Telefon:  

 

19.4. Fenti személyek jogosultsága a szerződés módosítására, megszüntetésére nem terjed ki. 
19.5. Minden, a szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában 

(ajánlott levélben, telefaxon, vagy az építési naplóban) kell történnie. Ezen értesítések hatálya 
a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítésekor áll be. Az elektronikus úton törté-
nő levelezés nem elfogadott kivéve az elektronikus építési naplót.  
 

20. Műszaki átadás-átvétel, teljesítésigazolás 
 
20.1. Megrendelő a műszaki átadás átvétel és teljesítés igazolás vonatkozásában a Kbt. 135. § (1) 

bekezdése rendelkezési szerint jár el. 
20.2. A vállalkozási munkák tekintetében a végteljesítésre vonatkozó jegyzőkönyvet kell felvenni. A 

műszaki átadás-átvétel és a teljesítésigazolás tényét rögzíteni kell az Építési Naplóban is. 
20.3. A teljesítés befejezettnek tekintendő a végső műszaki átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv 

aláírásával. 
20.4. A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. Megrendelőnek hiányos vagy hibás teljesítés 

esetében jogában áll a műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyvben a hiányok és/vagy hibák 
megszüntetésére vonatkozóan póthatáridőt megjelölni. A teljesítési határidőn túlnyúló pótha-
táridő megállapítása nem jelenti Megrendelő kötbérigényről való lemondását. A vállalkozó ál-
tali tényleges teljesítés időpontja a szerződés szerinti maradéktalan teljesítés időpontja.  

20.5. A műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, 
ha Vállalkozó előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg az eljáráson. Az így felvett és a Vá l-
lalkozónak haladéktalanul megküldött jegyzőkönyvben rögzített megállapításokra Vállalkozó-
nak 3 munkanapon belül írásban kell reagálnia. Ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, 
hogy Vállalkozó elfogadja a jegyzőkönyvben foglaltakat.   

20.6. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezési eljárás sikeres lebonyolítása ér-
dekében, köteles a műszaki átadás – átvételhez szükséges iratokat és okmányokat átadni a 
Megrendelő részére.  

20.7. A teljesítést lezáró műszaki átadás – átvétel során a Megrendelő által átadandó iratok, okmá-
nyok a következők: 
20.7.1. Sikeres átadás esetén Megrendelő részéről aláírt műszaki átadás – átvételi jegyző-

könyv. 
20.7.2. Sikeres átadás esetén Megrendelő részéről aláírt teljesítésigazolás. 
20.7.3. Sikertelen átadás esetén a hibákat, és azok kijavításának határidejét tartalmazó jegy-

zőkönyv. 
20.7.4. Átadási dokumentáció a közbeszerzési dokumentációban foglalt tartalommal 
20.7.5. Megvalósulási tervdokumentáció 

20.8. A szerződés teljesítésének feltétele a műszaki átadás - átvételi eljárás lezárása, és a Vállalko-
zó eredményes közreműködése a jogerős használatba vételi engedély kiadása iránti eljárás-
ban.  A szerződés tárgyával kapcsolatos kárveszély viselés a munkák hiány – és hibamentes 
átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyv aláírását követően száll át a Vállalkozóról Megren-
delőre. 

 

21.   Kötbér, kártérítés 
 

21.1. A Vállalkozó szerződésszegése, nem szerződésszerű teljesítése esetén a Ptk. 6:186. § (1) 
bekezdése alapján az alábbiakban részletezettek szerint, a Vállalkozóra a következő szankci-
ók alkalmazandók: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér (biztosíté-
kok) és a késedelemmel okozott kár megtérítése. 
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21.2. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a 
szerződésben vállalt véghatáridőn belül, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A ké-
sedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési véghatáridőt 
követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a teljes nettó szerződéses ár 0,5 %-a, de 
legfeljebb a szerződéses ár 10%-a.  Amennyiben a kötbér eléri a késedelmi kötbér maximu-
mát, Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől. Vállalkozó a késedelmes teljesítésből fakadó, 
a fizetendő kötbér mértékét meghaladó kár összegét is köteles Megrendelőnek megtéríteni a 
késedelmi kötbéren felül.  

21.3. A Vállalkozó a teljesítési véghatáridőt 20 naptári nappal meghaladó késedelme esetén Meg-
rendelő jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben Vállalkozó meghiúsulási kötbér fize-
tésére köteles.  A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ár 10%-a. Megren-
delő a kötbérek összegét meghaladó összegű kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szem-
ben. 

21.4. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozónak felróható okból (lásd: szerződéstől való elállás ese-
tei) eláll a szerződéstől, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási köt-
bér mértéke a teljes nettó szerződéses ár 10%-a. A Megrendelő a kötbér összegét meghaladó 
összegű kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 
Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozója) számá-

ra olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Vállalkozó-

nak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várha-

tó elhúzódásáról és okairól, valamint ésszerű póthatáridőt kell tűznie a teljesítésre. 

21.5. Vállalkozó hibás teljesítése esetén – amennyiben Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére 
Vállalkozó a felfedezett hibát a meghatározott, előre egyeztetett határidőben nem javítja ki - a 
késedelmi kötbérrel azonos mértékű kötbért köteles Megrendelő részére fizetni. A hibás telje-
sítési kötbér alapja a hibás munkarészre eső, a tervezési és kiviteli terv részeként benyújtott  
árazott költségvetésben szereplő nettó vállalkozási díj. A hibás teljesítési kötbér a Megrendelő 
által felfedezett hiba kijavítására szabott határidő eredménytelen elteltétől a hiba kijavításáig il-
leti meg Megrendelőt.  

21.6. A szerződés szerinti vállalkozás teljesítése során Vállalkozó előtt ismert az a körülmény, hogy 
a Megrendelő tevékenységének ellátásában a szerződés tárgyát képező munkák késedelmes 
teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesí-
tése során fokozott gondossággal jár el, és mindent megtesz annak érdekében, hogy határ-
időben teljesítsen.  

21.7. Az esedékessé váló kötbér lejárt pénzügyi követelésnek minősül, melyet Megrendelő az ese-
dékes részszámlából, vagy a végszámlából levonhat. 
 

22.  A szerződés megszűntetése, elállás a szerződéstől 

 

22.1. A szerződés egyoldalú megszüntetésére – a jogszabályon alapuló elállási jogon túlmenően – 
csak súlyos szerződésszegés esetében van lehetőség a jelen szerződésben meghatározottak 
szerint. Az elállásra okot adó tényről előzetesen a másik felet írásban fel kell hívni és a jogel-
lenes magatartás megszüntetésére határidőt kell tűzni. A jelen szerződéstől történő egyoldalú 
elállás esetén az arra okot adó fél köteles megtéríteni a másik félnek az ebből eredő teljes ká-
rát. 

22.2. A Vállalkozó azonnali hatállyal jogosult a szerződéstől elállni, ha 
22.2.1. Megrendelő a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólításra, a fel-

szólításban megjelölt határidőre sem teljesíti, 
22.2.2. Megrendelő Vállalkozó figyelmeztetés ellenére szakszerűtlen utasítást ad. 
22.2.3. A fizetés teljesítése a Megrendelő hibájából, 30 naptári napot meghaladó késedelmet 

szenved.  
22.3. A Megrendelő azonnali hatállyal jogosult a szerződéstől elállni, ha 

22.3.1. Vállalkozó a teljesítési véghatáridő vonatkozásában 20 naptári napot meghaladó ké-
sedelembe esik. 

22.3.2. Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek,  
22.3.3. Vállalkozó megszegi a titoktartási, és/vagy adatvédelmi kötelezettségét,  
22.3.4. Vállalkozó teljesítése várhatóan hibás teljesítés lesz vagy a Vállalkozó tevékenységé-

nek eredménye egyértelműen károkozáshoz vezet. 



44 

 

22.4. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdés előírása alapján jogosult és egyben köteles a szerző-
dést írásban felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szer-
ződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha: 

- Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pontjában meghatározott va-
lamely feltétel; 

- Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést sze-
rez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezet-
ben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pontjában meghatáro-
zott valamely feltétel. 

22.5. A 10.4. pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesí-
tett tervezés és kivitelezés szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

22.6. Szerződéstől való elállás esetén a Feleket elszámolási kötelezettség terheli. Amennyiben 
Megrendelő Vállalkozó szerződésszegésére történő hivatkozással áll el a szerződéstől, úgy 
Vállalkozó a nyújtott szolgáltatás ellenértékét csak a jogalap nélküli gazdagodás szabályai 
alapján kérheti.  

22.7. A Felek által gyakorolt elállási jog nem érinti a kártérítési igény érvényesítésére vonatkozó jog 
gyakorlásának lehetőségét. 

 
23.  Jótállás 

 

23.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra a sikeres műszaki átadás–átvétel lezárásának dátu-
mától számítva 36 hónap teljes körű jótállást vállal. 

23.2. A Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót írásban a jótállási idő során fel-
merülő bármilyen kárigényről. 

23.3. A jótállási időtartam alatt a hibajelentést követő 48 órán belül Vállalkozó vagy megbízottja 
köteles a javítást térítésmentesen megkezdeni, vagy a hibás terméket kicserélni. 

23.4. Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti kötelezettségeit, úgy a Megrende-
lő eljárhat a hiba kijavítása érdekében a Vállalkozó kockázatára és költségére. 

23.5. A jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések a jótállási időszak lejárta után is érvé-
nyesíthetők, továbbá a jótállási időszak alatti állásidővel a jótállási idő automatikusan meg-
hosszabbodik. 

23.6. A termék kicserélése a jótállási időtartamot meghosszabbítja. 
23.7. Az átadás-átvétel után Vállalkozót a hatályos jogszabályokban rögzített szavatossági kötele-

zettség terheli. 
23.8. Abban az esetben, ha Vállalkozó hibásan vagy nem a Ptk. 6:123. §-ban meghatározott módon 

teljesít és a hiányosságokat a Megrendelő írásos felszólítása ellenére nem javítja ki megfelelő 
minőségben és időben, Megrendelőnek jogában áll más vállalkozóval a hibákat kijavíttatni és 
ennek teljes költségét Vállalkozóra hárítani. 

23.9. Felek a jótállási idő lejártakor utó-felülvizsgálatot tartanak, ahol a kivitelezési munkákat és a 
beépített anyagokat ellenőrzik, és elkészítik a garanciális bejárás jegyzőkönyvét, amelyben 
foglalt hibákat a Vállalkozó 15 naptári napon belül köteles saját költségén kijavítani. 

23.10. A Vállalkozó jótállási biztosíték nyújtására köteles a részvételi felhívásban foglaltak szerint. 
 

24.  Vis Maior 

 

24.1. A Vállalkozó nem szankcionálható kötbérrel vagy a szerződésszegésre alapított elállással, 
továbbá nem sújtható kártérítéssel, amennyiben a késedelmes teljesítése vis major eredmé-
nye.  

24.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vál-
lalkozó akaratán kívül következik be, nem a Vállalkozó hibájából vagy hanyagságából. Ilyen 
esetek: sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szál-
lítási embargó. 

24.3. Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben, építési naplóban értesíti 
a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a Megren-
delő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződé-
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ses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ész-
szerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol. 

24.4. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben 
a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerző-
dés nem teljesített részétől elállni a hátrányos jogkövetkezmények nélkül oly módon, hogy a 
Vállalkozóhoz erről értesítést küld. Ebben az esetben a Vállalkozót nem terheli kötbérfizetési 
kötelezettség. 

24.5. Vis maiorra Megrendelő abban az esetben hivatkozhat, amennyiben feladat ellátási tevékeny-
sége folytán a szerződés ráeső részének teljesítése olyan akadályokba ütközik, melyek gátol-
ják Vállalkozó szerződéses teljesítését. 

 

14. Titoktartási szabályok 

 

14.1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt, mely jelen szerződés keretein 
belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyil-
vánosságra hozatalát jogszabály előírja. 

14.2. A titoktartás kiterjed különösen a hivatali munkavégzéssel kapcsolatban a Vállalkozó, az alvál-
lalkozó, vagy bármely munkavállaló tudomására jutott adatokra, tényekre. 

13.3 Vállalkozó – fentiek megsértése esetén - köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a 
harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény 
vonatkozásában.  

13.4 Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés 
alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolat-
ban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktar-
tási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel. 

13.5 A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások sze-
rinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés 
alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre 
a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható 
meg. 

13.6 Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles 
minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellen-
őrzés hatékonysága, és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

13.7 Felek kifejezetten rögzítik, tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak bejelenteni, ha 
- Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és ez a szerződés felmon-

dásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazha-
tó egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha 

- Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés 
lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az 
annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a szerződés-
szegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 

13.8 Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított meg-
szegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a 
szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés 
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez ve-
zetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy 
egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

13.9 Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása 
miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, 
ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a 
Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem 
tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó 
körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be). 

  

15. Egyéb feltételek 
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15.1. A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szer-

ződéshez 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. 

15.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, vagy tartalmi ellentmondás esetén el-
sősorban a szerződés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívá-
sában foglaltak, másodsorban a közbeszerzési eljárás dokumentációjában foglaltak a mérték-
adóak. 

15.3. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomá-
sára jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. 

15.4. A szerződés feltételeire vonatkozóan a Magyarország Polgári Törvénykönyve és Magyaror-
szág hatályos jogszabályai az irányadók. A jelen szerződés teljesítése során különösen – de 
nem kizárólagosan - a következő jogszabályok betartásával kell eljárni:  
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről és végrehajtási rendeletei 
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházá-

sokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes sza-
bályairól 

- 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

15.5. Jelen szerződés módosítása kizárólag az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatá-
lyos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései – különösen a Kbt. 
141. § előírásai - szerint lehetséges.  

15.6. Esetleges jogvitáikat a Felek igyekeznek egyeztető tárgyalások keretében rendezni, azonban 
ha ez nem vezetne eredményre, úgy jogvitájuk elbírálása tekintetében alávetik magukat a pol-
gári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint illetékes bíróság eljárásának. 

 
Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült.  
A jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. 

 

Budapest, 2017. …………„     „   Budapest, 2017. …. „     „ 

 

 

 

…………………………. 

Megrendelő 

Dr. Tarnai Richárd 

kormánymegbízott 

Pest Megyei Kormányhivatal 

…………………………. 

Vállalkozó 

…. 
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1. sz. melléklet 

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

 

 
Alulírott 

……………………………………………………………………………………………….………………,  

mint a(z) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(székhely: 

……………………………………………………………………………………………………………;  

cégjegyzékszám: ……………………………………; adószám: ……………………………………) képvi-

selője büntető és polgári jogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlát-

ható szervezetnek minősül, mivel olyan  

(Aláhúzandó) 

E. belföldi jogi személy,  

F. külföldi jogi személy 

G. belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

H. külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,  

amely megfelel a következő feltételeknek: 

5. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és meg-

akadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
4
 

6. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban ré-

szes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 

olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás el-

kerüléséről szóló egyezménye van,
5
 

7. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott el-

lenőrzött külföldi társaságnak, 

8. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befo-

lyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdál-

kodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak.
6
 

 

                                                           
4 Amennyiben a szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonosa külföldi gazdálkodó szervezet, külön nyilatkozat csatolása 
szükséges a tényleges tulajdonos személyi adatairól. 
5 Amennyiben szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonosa külföldi gazdálkodó szervezet, adóilletőség igazolás csatolása 
szükséges. 
6 Amennyiben a szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonosa külföldi gazdálkodó szervezet, a közvetlen és közvetett, 4. 
pontban foglalt feltételeknek megfelelő gazdálkodó szervezet az 1-3. pont szerinti feltételek fennállását az ott írt módon köteles 
igazolni. 



48 

 

Jelen nyilatkozat a Pest Megyei Kormányhivatal (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.) részére és 

kérésére került kiállításra, amennyiben a nyilatkozat tartalmában változás következik be, úgy a Pest 

Megyei Kormányhivatalt haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatom. 

 

Kelt: ……………………………………, 20……. év …………………… hó ……. nap 

 

 ………………………..……….….. 

 Cégszerű aláírás 
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2. sz. melléklet 

 

Korrupcióellenes záradék 

 

 

Alulírott ……..…………………………………… (név) kijelentem, hogy a 

…………………………………………….. (cím: …………………………………………….  

adószám: ………………………..) társaság, mint a Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hivatal) 

Szerződő Partnere (továbbiakban: Partner) nem követhet el, nem engedélyezhet és nem segíthet  elő 

olyan cselekményt, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel és nem bírhat rá olyan cselekményre, 

amely a Felek részéről a hatályos közélet tisztáságára vonatkozó korrupció ellenes jogszabályok 

megsértésére irányul vagy azt eredményezi. Jelen kötelezettség különösképpen a kormányzati és 

önkormányzati hatóságok közszolgálati tisztviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint a Büntető 

Törvénykönyvben meghatározott hozzátartozóik, illetve ezen személyek szoros baráti, ismeretségi, 

üzleti és egyéb kapcsolati köréhez tartozók számára történő jogellenes kifizetésekre vonatkozik. 

 

A Hivatal Partnere nem fogadhat el, nem ajánlhat fel, nem adhat, illetve erre vonatkozóan nem álla-

podhat meg a Hivatal megbízásából eljáró közszolgálati tisztviselőnek, munkavállalónak, illetve bár-

mely a Hivatal megbízásából eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénz-

beli juttatást. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az érintett személy jelen megállapodással kap-

csolatosan tárgyalások folytatására, szerződéskötésre, illetve teljesítésre hivatalosan nincs felhatal-

mazva, arra nem jogosult. 

 

A Partner köteles azonnal értesíteni a vele szerződéses kapcsolatban álló Hivatalt, amennyiben jelen 

megállapodással kapcsolatosan folytatott tárgyalások során, a szerződés megkötésére, illetve a szer-

ződésben foglaltak teljesítésre vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről 

tudomást szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül. 

 

A Partner jelen megállapodás aláírásával elismeri, hogy tudatában van annak, hogy korrupciónak 

minősül bárminemű jogtalan előny nyújtása, akár vagyoni, akár személyes előnyről legyen szó.    

 

Kelt: ………………………… 

 

 

 

 

 ………………………..…….. 

 Cégszerű aláírás 

 Név: 

 Lakcím: 

 Szem. ig. sz. 

 

 Szerződő Partner képviseletében 
 

4. KÖTET 
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AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

1. számú melléklet 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK  
AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet)  

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján (2.sz. melléklet)  

Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése alapján (3. sz. melléklet)  

Nyilatkozat az alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján (4. sz. melléklet)  

I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGA-
ZOLÁSOK 

 

A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat az ajánlattevő vonatkozásában (5. sz. 
melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (6. sz. melléklet)  

II. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZA-
TOK, IGAZOLÁSOK 

 

Ajánlattevő jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjé-
nek aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatké-
rő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely al-
kalmas a képviseletre való jogosultság igazolására. 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult 
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartal-
mazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (7. sz. mel-
léklet) 

 

Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)  

Nyilatkozat felelősségbiztosításról (8. számú melléklet) 
 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az aján-
lathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatko-
zásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú 
változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani 
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. (9. sz. melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról (10. számú melléklet) 
 

Nyilatkozat a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (11. számú melléklet) 
 

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakmai önéletrajza (12. számú melléklet) 
 

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, 

mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír (13. sz. melléklet).  

Árazott költségvetés (csatolandó az elektronikus másolati példányon xls. formátumban is)  
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III. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)  

Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz ajánlattevő indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet [Kbt. 44. § (1) be-
kezdés]. 

önálló mel-
lékletben 

IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK 
(ADOTT ESETBEN) 

 

+ Ajánlat papír alapú példánya scannelve elektronikus adathordozón (CD, DVD, 
Pendrive, stb.) 
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2.1. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

(önálló ajánlattétel esetén) 

 

1. Ajánlattevő 

Név:  ________________________________________________________________________  

Székhely:  ____________________________________________________________________  

Telefon:  _____________________________  Fax:  ___________________________________  

E-mail:  ______________________________  

 

2. Ajánlattétel tárgya: „A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. 

szám, valamint a 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. szám alatti épületeinek szerver 

szobájának kialakítása” 

 

1. rész vonatkozásában: 
 

3. Ajánlat:
7
 

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)  

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hó-
nap, értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 
60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti meg-
ajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.) 

36 hónap+ … hónap= … 
hónap 

3. Előteljesítés mértéke (a teljesítési határidőhöz képest az 
előteljesített naptári napok száma max: -10 nap) 

- 0 naptári nap: 0 
pont. 
- 1- 3 naptári nap: 3 
pont. 
- 4- 6 naptári nap: 6 
pont. 
- 7- 9 naptári nap: 8 
pont. 
- 10- naptári nap: 10 
pont. 

 

 

  

                                                           
7 Ajánlattétellel nem érintett rész törlendő! 
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2. rész vonatkozásában: 
 

4. Ajánlat:
8
 

 

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)  

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hó-
nap, értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 
60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti meg-
ajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.) 

36 hónap+ … hónap= … 
hónap 

3. Előteljesítés mértéke (a teljesítési határidőhöz képest az 
előteljesített naptári napok száma max: -10 nap) 

- 0 naptári nap: 0 
pont. 
- 1- 3 naptári nap: 3 
pont. 
- 4- 6 naptári nap: 6 
pont. 
- 7- 9 naptári nap: 8 
pont. 
- 10- naptári nap: 10 
pont. 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
8 Ajánlattétellel nem érintett rész törlendő! 
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2.2. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 
(közös ajánlattétel esetén) 

 

1. Közös ajánlattevők 

Név:  ________________________________________________________________________  

Székhely:  ____________________________________________________________________  

Telefon:  _____________________________  Fax:  ___________________________________  

E-mail:  __________________________________  

Tagok adatai (név, székhely):  ____________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Tagok adatai (név, székhely):  ____________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

2. Ajánlattétel tárgya: „A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. 

szám, valamint a 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. szám alatti épületeinek szerver 

szobájának kialakítása 

 

 

1. rész vonatkozásában: 

Ajánlat:
9
 

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)  

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hó-
nap, értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 
60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti meg-
ajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.) 

36 hónap+ … hónap= … 
hónap 

3. Előteljesítés mértéke (a teljesítési határidőhöz képest az 
előteljesített naptári napok száma max: -10 nap) 

- 0 naptári nap: 0 
pont. 
- 1- 3 naptári nap: 3 
pont. 
- 4- 6 naptári nap: 6 
pont. 
- 7- 9 naptári nap: 8 
pont. 
- 10- naptári nap: 10 
pont. 

 

 

  

                                                           
9 Ajánlattétellel nem érintett rész törlendő! 
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2. rész vonatkozásában: 

Ajánlat:
10

 

 

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)  

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hó-
nap, értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 
60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti meg-
ajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.) 

36 hónap+ … hónap= … 
hónap 

3. Előteljesítés mértéke (a teljesítési határidőhöz képest az 
előteljesített naptári napok száma max: -10 nap) 

- 0 naptári nap: 0 
pont. 
- 1- 3 naptári nap: 3 
pont. 
- 4- 6 naptári nap: 6 
pont. 
- 7- 9 naptári nap: 8 
pont. 
- 10- naptári nap: 10 
pont. 

 

 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 ______________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
10 Ajánlattétellel nem érintett rész törlendő! 
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3. sz. melléklet 
 
 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 
…

11
 RÉSZ TEKINTETÉBEN

12
 

A KBT. 66. § (2) ÉS (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ (székhely: __________________________________) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott
13

 képviselője „A Pest Megyei Kormányhivatal, 

2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. szám, valamint a 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. szám alatti 

épületeinek szerver szobájának kialakítása 

” tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom. 

I. 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - álta-

lunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik. 

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket mara-

déktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az 

ajánlati kötöttség beálltát követően a felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk. 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerző-

déstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt feltételekkel teljesítjük. 

II. 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy vállalkozásunk  

 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
……………………………………vállalkozásnak

14
 minősül /  

 nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
hatálya alá

15
. 

III. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattal benyújtott elektronikus másolati példány az ajánlat papír ala-

pú példányával mindenben megegyezik. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
11Kérjük részenként kitölteni. 
12 A nyilatkozatot közös részvételre ajánlattétel esetén valamennyi tag vonatkozásában be kell nyújtani. A nyilatkozatokban 

soronként meg kell adni, hogy mely ajánlattal érintett részek vonatkozásában teszi az ajánlattevő. A papír alapú ajánlatnak a 
60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

13 Kérjük aláhúzással jelölni! 
14 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály 
rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. 
15 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 
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4. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

…
16

 RÉSZ TEKINTETÉBEN
17

 
 

a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az alvállalkozókról 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ (székhely: __________________________________) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott
18

 képviselője „A Pest Megyei Kormányhivatal, 

2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. szám, valamint a 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. szám alatti 

épületeinek szerver szobájának kialakítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak 

szerint nyilatkozom az általam igénybe venni kívánt alvállalkozókról. 

I. 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján
19

, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiak-

ban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe
20

: 

 

A közbeszerzés azon része/részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog 

igénybe venni 

 

 

 

II. 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján
21

, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. pont-

ban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat 

veszem igénybe:  

Alvállalkozó neve, címe 

A közbeszerzés azon ré-

sze/részei, amelynek teljesíté-

sét az alvállalkozó fogja vé-

gezni 

  

  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   

                                                           
16Kérjük részenként kitölteni. 
17 A nyilatkozatot közös részvételre ajánlattétel esetén valamennyi tag vonatkozásában be kell nyújtani. A nyilatkozatokban 

soronként meg kell adni, hogy mely ajánlattal érintett részek vonatkozásában teszi az ajánlattevő. A papír alapú ajánlatnak a 
60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

18
 Kérjük aláhúzással jelölni! 

19
 Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, 

több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni. 
20 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
21

 Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, 

több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és 
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
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  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

 5. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 

(ajánlattevő) 

 

 

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

……………….………………….............................................................. (székhely: 

………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 

jogosult képviselője „A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. szám, 

valamint a 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. szám alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása” 

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok 

vonatkozásában: 

I. 

Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meg-
határozott kizáró okok hatálya alá. 

 

II. 

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet
22

 

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

 

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy
23

 

 

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról

24
: 

neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________
25

 

 

                                                           
22 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
23 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
24 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 
pontja szerint tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – 
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi 
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) 
bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 
meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, 
vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 

25 Szükség esetén bővíthető! 



59 

 

vagy 

 

- nyilatkozom, hogy a cégnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésé-
ről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 …...……………………………………….. 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 
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6. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásáról 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ (székhely:__________________________________) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott
26

 képviselője „A Pest Megyei Kormányhivatal, 

2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. szám, valamint a 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. szám alatti 

épületeinek szerver szobájának kialakítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak 

szerint nyilatkozom az általam igénybe venni kívánt alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem 

állásáról. 

 

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-

k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

                                                           
26Kérjük aláhúzással jelölni! 
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7. számú melléklet 

 
MEGHATALMAZÁS 

 
Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ 

(székhely: ______________________________) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

ezennel meghatalmazom ____________________ (szig.z.: __________; szül.: __________; an.: 

__________; lakcím: ______________________________), hogy az Ajánlatkérő által „A Pest Megyei 

Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. szám, valamint a 1135 Budapest, Lehel utca 43-

47. szám alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában készített nyilatkozatokat aláírásával lássa el. 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 ______________________________ ______________________________ 
 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
 képviselőjének aláírása) 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Aláírás: Aláírás: 
Név: Név: 
Lakcím: Lakcím: 
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8. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 
…

27
 RÉSZ TEKINTETÉBEN

28
 

 

 

A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

 

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

……………….………………….............................................................. (székhely: 

………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 

jogosult képviselője  „A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. szám, 

valamint a 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. szám alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása 

” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem. 

 

Ezúton 

n y i l a t k o z o m, hogy 

 

nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívás egyéb 

információkban foglalt legalább 15.000.000,- Ft/év és legalább 5.000.000,-Ft/káresemény mértékű 

felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fogok. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a szerződés-

kötés időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt kritériumoknak megfele-

lő felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 

131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerző-

dést. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………………………… 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
27Kérjük részenként kitölteni. 
28 A nyilatkozatot közös részvételre ajánlattétel esetén valamennyi tag vonatkozásában be kell nyújtani. A nyilatkozatokban 

soronként meg kell adni, hogy mely ajánlattal érintett részek vonatkozásában teszi az ajánlattevő. A papír alapú ajánlatnak a 
60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
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9. számú melléklet 

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ (székhely:__________________________________) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott
[1]

 képviselője „A Pest Megyei Kormányhivatal, 

2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. szám, valamint a 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. szám alatti 

épületeinek szerver szobájának kialakítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak 

szerint nyilatkozom a változásbejegyzés vonatkozásában: 

 
Nyilatkozom, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás

[2]
 

 
Vagy 
 
Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van folyamatban

[3]
 

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz benyúj-

tott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

                                                           
[1] Kérjük aláhúzással jelölni! 
[2] Megfelelő válasz aláhúzandó! 
[3] Megfelelő válasz aláhúzandó! 
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10. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról 

 

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

……………….………………….............................................................. (székhely: 

………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 

jogosult képviselője „A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. szám, 

valamint a 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. szám alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása” 

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a Kbt. 73. § (4)-(5) 

bekezdésének vonatkozásában: 

 
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (4) bekezdés 

alapján megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelye-

ket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben 

felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 

 
Nyilatkozom, továbbá, hogy ajánlatunkat a Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért fele-

lős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – által kiadott, 

a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről szóló tájé-

koztatásban foglaltak figyelembe vételével állítottunk össze. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 
 

_____________________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. számú melléklet 
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NYILATKOZAT 

…
29

 RÉSZ TEKINTETÉBEN
30

 
 

 

a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ (székhely: __________________________________) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott
31

 képviselője „A Pest Megyei Kormányhivatal, 

2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. szám, valamint a 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. szám alatti 

épületeinek szerver szobájának kialakítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi 

nyilatkozatot teszem. 

Ezúton  

n y i l a t k o z o m, hogy 

 

a kikötött szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a mértékű – jótállási biztosí-

tékot a teljesítés a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára rendelkezésre bocsátom.  

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

  

                                                           
29Kérjük részenként kitölteni. 
30 A nyilatkozatot közös részvételre ajánlattétel esetén valamennyi tag vonatkozásában be kell nyújtani. A nyilatkozatokban 

soronként meg kell adni, hogy mely ajánlattal érintett részek vonatkozásában teszi az ajánlattevő. A papír alapú ajánlatnak a 
60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

31 Kérjük aláhúzással jelölni! 
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5. KÖTET 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Műszaki leírás 

„A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. szám, valamint a 1135 

Budapest, Lehel utca 43-47. szám alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása” 

 

1.Rész - „A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3. szám alatti 

épületeinek szerver szobájának kialakítása” 

Műszaki elvárások 

A gépterem alkalmas legyen 10 éven át folyamatos üzemre. A géptermet 4 rack szekrény elhelyezés-

re szükséges méretezni. A tervezett maximális fogyasztói igény 14kW. 

Építészet 

A gépteremben üzleti és biztonsági szempontból kritikus alkalmazások működnek, ezért kiemelt fon-

tosságú területnek kell tekinteni. A gépterem határoló szerkezetei megfelelő szilárdsággal kell rendel-

kezzenek. A jelenlegi falszerkezetek megmaradnak, de egyes pontokon a fali lambéria burkolatokat le 

kell bontani. Az elbontott szerkezetek mögött felszálló vezetékek mennek, melyek eldobozolása 

tűzgátló lapokkal történik. 

A gépteremben rackek alatt a jelenlegi csempe burkolat megmarad. 

A gépterem jelenlegi tűzgátló ajtaja megmarad. 

A gépteremben álmennyezet nem készül, a meglévő és megmaradó falfelületekre 2rtg pormentes 

diszperziós festés kerül. 

A gépterem udvar felőli ablaka tükrös hővisszeverő biztonsági fóliával kerül lefóliázásra. Egyik ablak-

táblájának cseréje fix panelre történik, ebben kap helyet a tűzoltó rendszer túlnyomás levezető zsaluja 

is.  

A helyiségben lévő fűtőtestek és csövezésük megszüntetendő, vagy kizárandó a helyiségből. 

Hűtés - fűtés 

Folyamatos üzemre alkalmas technológia DX működési elvű hűtőgépek kerülnek beépítésre 2N re-

dundanciával. Kültéri egységek a gépterem közvetlen oldalfalán kerülnek elhelyezésre. 

A kis hűtésigény miatt a hűtés mennyezeti ipari split hűtőgépekkel kerül kialakításra.  
A hűtés hiányában a szerverek legfeljebb pár percig lennének üzemben tarthatók, ezért a hűtés 100% 

tartalékolással készül. 

Tervezett teljesítmény: 14 kW hűtési (3,3-15,5 kW, üzemtartomány: -15-46C fokig, előtöltött hűtőgáz-

zal szállított berendezés, A+ energia osztály), téliesített kivitel 

Gépek mérete (Ma x Szé x Mé): 1416x940x340mm kültéri, 210x1590x680mm beltéri 

A hűtőköri csövezés anyaga hűtőgép minőségű rézcső szigetelten, a hűtőközeg R410a gáz. A két 

berendezés hűtőköre teljesen független egymástól. A klímaberendezés fali távvezérlővel szerelt. 
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A klímagépek kondenzvizét szabad kifolyással kell elvezetni a kültér felé. A cseppvíz csatornák anya-

ga: PVC cső. A kondenzvíz elvezető rendszert fagyvédelmi fűtéssel el kell látni. 

A klímaberendezéseknek hibajelzést kell biztosítani a felügyeleti rendszer felé. 

Villamosenergia-ellátás: 

A gépterem villamos energiaellátása a szomszédos helyiségben lévő E-KAB jelű elosztóból történik. 

Ezen géptermi elosztó ellátása a meglévő elosztó átalakításával történne. A jelenleg egy leágazást 

felhasználó szervertermi UPS berendezés megszüntetésre kerül és egy darab 3x80A-es leágazást 

kell biztosítani az új géptermi elosztó számára. Az elosztó szükséges számú áramkört, túlfeszültség 

védelmet tartalmaz.  

A kiépítés és átalakítás csak akkor lehetséges a szinti elosztóban, ha a jelenlegi normál fogyasztók és 

az új szerverterem tervezett fogyasztási igénye együttesen nem haladja meg a meglévő 

elosztóberendezés névleges áramerősségének 80%-át. Egyéb esetben a jelenlegi elosztó nem meg-

felelő, át kell alakítani, vagy új elosztó szükséges. 

A szerverterembe telepítendő IP 31 védettséggel ellátott villamos elosztók: 

„E-SZE”-jelű szünetmentes elosztó berendezés, amely a meglévő E-KAB elosztótól kapja a betáplá-
lást, majd innen a 2db tervezett 20kVA-es UPS berendezések kerülnek betáplálásra – statikus 
bypass, illetve kerülő ági bypass-al is – melyek kimeneteit, továbbá a kerülő ági bypass kimeneteket 
egy E-UPS-A/B tervjelű elosztóban fogadjuk. Innen kerülnek ellátásra a rack szekrények.  

Az elosztó szekrények oldalfali kivitelűek, hátoldalukon történő rögzítéssel, speciális kulcsot igénylő 
zárszerkezettel ellátva.  

A gépészeti berendezések, világítás, takarító dugaljak - a szünetmentes elosztó előttről – az „E-SZE” 
tervjelű elosztóból kapnak megtáplálást, ügyelve arra, hogy a gépészeti berendezések és az egyéb 
fogyasztók külön szakaszbiztosítóval ellátott sínezésről üzemeljenek.  

A villamos elosztóban felhasznált anyagok gyártmányok szerinti minősége: 

Schneider szekrény (Prisma Plus G maszkolt szekrény); ERICO vagy Schneider sínszerelési anya-
gok; Schneider vagy Socomec kapcsolók; Schneider Acti9 kismegszakítók; Telemacanique kapcso-
lók, jelzőlámpák; M.Scheider olvadóbiztosítók, Fupact terhelés-szakaszolók; OBO Bettermann túlfe-
szültség-levezetők, Conta-clip vagy Weidmüller sorozatkapcsok; Pollmann vezetéksorolók; TRACON 
segédanyagok. – típusok egyen értékűvel kiválthatóak. 

Túlfeszültség és zavarvédelem 

 

A túlfeszültség védelem feladata az épületet ért közvetlen villámcsapás másodlagos hatása, az áram-
szolgáltató felől érkező vagy az épület villamos hálózatának önindukciója miatt létrejövő túlfeszültsé-
gek korlátozása az erősáramú hálózaton. Az „E-SZE” tervjelű elosztóban I+II osztályú, az E-UPS-A/B 
elosztóban II+III, ill. III. osztályú túlfeszültségvédelmi eszközöket (SPD) kell szerelni, koordináltan. 

Világítás 

Mennyezetre szerelt LED-es lámpatestek kerülnek beszerelésre. A géptermi lámpatestek egy része 
szünetmentes energiával táplált szükségvilágításként funkcionál (1 db) LED-es kivitelű, a többi normál 
betáplálású. Teljes áramszünet esetén (pl. tűzvédelmi főkapcsoló) a bejárati ajtó fölé szerelendő 
vészvilágító akkumulátoros kijáratjelző lámpa biztosítja a biztonságos távozáshoz szükséges fényt. 
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Erősáramú kábelezés 

Az erősáramú kábelek számára a rack szekrények felett független nyomvonal készül. A nyomvonalak 
kialakításánál kerülni kell a kereszteződést a gyengeáramú rendszerekkel, illetve a szükséges távol-
ságok betartandók. 

Minden fogyasztói leágazás egy önálló kismegszakítóval biztosított, és egy lengő aljzattal, vagy rack-
be szerelt dugaljsávval/PDU-val végződik, azonosító feliratozással mindkét oldalon. 

Gyengeáramú kábelvezetés 

A gyengeáramú kábelek részére a szekrények felett független nyomvonal készül. Az egyéb kábelek 
eltérő mechanikai tulajdonságai miatt azokat a tálcákból való kilépésnél mindenképpen körültekintően 
és a hatályos szabványelőírásoknak megfelelően kell vezetni. 

Szünetmentes energiaellátás 

A gépterem szünetmentes tápellátását a Megrendelő adatszolgáltatása alapján 2db 3/3-as 20kVA-es 
teljesítményű szünetmentes berendezés látja el. 

Tűzvédelmi lekapcsolás 

A teljes hálózat tűzvédelmi lekapcsolása a szerverhelyiség bejárati ajtajánál elhelyezendő tűzvédelmi 
piros vésznyomó kapcsolóval (Tűzvédelmi főkapcsoló, (ST)) történik. A Tűzvédelmi főkapcsoló – 
nyomógomb – alaphelyzetben kihúzott állapotban van. Határozott lenyomásával történik a tűzvédelmi 
lekapcsolás. A Tűzvédelmi főkapcsoló benyomásával lekapcsolja az elosztó normál hálózati  megsza-
kítóját egy-egy munkaáramú kioldó segítségével és a szünetmentes tápegység egy biztonsági funk-
cióját, mely lehetővé teszi az UPS azonnali leállását és nem kapcsol át akkumulátoros üzemmódra. A 
tűzvédelmi tiltógomb véletlen lenyomás elleni tokozatban kerül felszerelésre. 

Szerelési mód, általános megjegyzések: 

Valamennyi energiaátviteli vezeték réz vezetőjű, és műanyag, PVC szigetelésű. Az összes vezetéket, 

kábelt a MKEH előírásai szerint tartós feliratozással látjuk el. A helyiségen kívüli kábelezés az előírá-

soknak megfelelő UV és időálló kültéren használatos kábelek biztosítják.   

A szükséges szerinti elektromos rendszerek leválasztással való csatlakozása biztosított. 

A tervezett érintésvédelmi mód: TN (nullázás) + EPH, a dugaszolóaljzatok áramköreinek részére hi-

baáram kapcsolóval (ÁVK), kivétel az IT eszközök leágazása. 

Az adatközponthoz kiépítésre kerül 2 rendszerű EPH sín. Az egyik érintésvédelmi rendszerbe be kell 

kötni nagy kiterjedésű fém tárgyakat, gépészeti eszközöket. A másik EPH az IT eszközök védelmére 

egy referencia földelő rendszerként funkcionál. 

A beépítésre kerülő elektromos készülékek rendelkezzenek a szükséges biztonságtechnikai vizsgálati 

engedélyekkel. 

A villanyszerelési munkák elvégzésénél a vonatkozó szabványok és előírások szerint járunk el. 

Az elkészült hálózatok érintésvédelmi és villámvédelmi jóságát átfogó, jegyzőkönyvben rögzített, 
szabványossági vizsgálatokkal kell igazolni. 
Az üzemi próbákat legalább kettő szakképzett villanyszerelő végezheti. 
A berendezés létesítésénél alapvető követelmény, hogy csak szabványos szerelési anyagok és ké-

szülékek kerüljenek beépítésre. A szerelést csak megfelelő szakképesítésű egyének végezhetik. A 

berendezés átadása előtt az érintésvédelmi, szigetelés ellenállási, villámvédelmi és szabványossági 

felülvizsgálatokat, illetve méréseket a Kivitelezőnek el kell végeznie, és azokat az előírt időközönként 

az Üzemeltetőnek is el kell végeztetni. A felülvizsgálatot csak arra feljogosított személyek végezhetik. 
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A berendezés építésénél, szerelésénél a vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani. 

A betervezendő, illetve a beépítendő villamos szerelési anyagoknak, készülékeknek, szerelvényeknek 

és villamos üzemű berendezéseknek környezetkárosító hatása nincs. 

Mindennemű karbantartás, javítás, átalakítás szerviz tevékenység és kivitelezési tevékenység során, 

a bontás és építés közben keletkező valamennyi hulladék tulajdona, a megrendelő és kivitelező meg-

egyezése és ennek megfelelően a hulladékról való gondoskodás joga és kötelessége is. 

UPS berendezés 

A folyamatos üzem megkívánja az UPS használatát. 

Ezért a gépteremben 2 db 20 kVA teljesítményű UPS berendezés kerül elhelyezésre, SNMP/WEB 

kártyával, 18kW terhelésen 16 perc áthidalással 

A berendezés elvárt paraméterei (műszaki adatlapok alapján, névleges adatok): 
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IT hálózat 

Általános elvárások 

A szerverterem megépítését úgy kell végrehajtani, hogy a meglévő IT hálózat működésének zavarta-

lanságát mindvégig biztosítani kell. Ennek felelőssége a Vállalkozót terheli. Az Intézmény mindennapi 

munkamenetét az átépítés nem befolyásolhatja. A szerverek és hálózati aktív eszközök gyártó által 

előírt működési feltételeit biztosítani kell. Az átépítés során keletkező portól és fizikai behatásoktól a 

berendezések megvédése a Vállalkozó feladata. 

A szerverek és hálózati eszközök leállítása csak az IT hálózat átépítési idejére lehetséges. Ennek 

időpontját előzetesen Megbízóval egyeztetni szükséges. Megbízó engedélyt ad az IT infrastruktúra 

leállítására, azonban ez csak Intézményi munkaidőn kívül kizárólag hétvégén lehetséges. 

Vállalkozó feladata a jelenleg két hálózati rack szekrényben lévő szerverek és aktív hálózati eszközök 

átépítése az új szekrényekbe. Szintén feladat a meglévő strukturált kábelhálózat rendező oldali vég-

pontjainak átkötése az új rack szekrényekbe. Amennyiben ez a feladat végrehajtható a végponti kábe-

lek pachpanelből való kikötése nélkül is, akkor ez a megoldás Megbízó által elfogadható. amennyiben 

az új szekrénybe való átkötés csak a végpontok rendező oldali újrakötésével valósítható meg, ennek 

költsége a Vállalkozót terheli. A telefon és optikai gerinckábelek esetén szintén meg kell oldani a ren-

dezői felületek új rack szekrényekbe való átkötését. 
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Alkalmazandó rack szekrények 

Megbízói igény, hogy a terembe lévő két darab hálózatos rack szekrény, új egységes rackre legyen 

cserélve. Az új szekrények 42U magasak, 800x1000 mm méretűek legyenek. A megfelelő hűtés kiala-

kítására, valamint az alkalmazandó precíziós szervertermi klímák maximális hűtési hatásfokának k i-

használására elől és hátul perforált ajtós szekrényekre van szükség. A szekrények sorolhatóak legye-

nek és rendelkezzenek vízszintes és függőleges kábelmenedzsment rendszerekkel a nagy mennyisé-

gű patchkábel megfelelő elvezetése céljából. Minden rack rendelkezzen elektromos szempontból „A” 

és „B” oldali áramkörökről megtáplált PDU-kal. Minimális elvárás 2db PDU / rack. 

Megbízó maximális kiépítésként 4db rack szekrénnyel számol. Erre kell méretezni a termet, de a jelen 

beruházás alkalmával, csak 2db rack szállítása és telepítése a Vállalkozó feladata. Egy rack szekrényt 

(szerverekkel) Megbízó később fog beszállítani, egy rack hely pedig tartalékként kerül fenntartásra. 

Strukturált kábelezés 

Az épület IT hálózatát a szerverteremben lévő rendező szekrényekből kiinduló strukturált kábelhálózat 

szolgálja ki. A rendező felületeket úgy kell áthelyezni az új szekrényekbe, hogy az Intézmény napi 

ügyletmentét ne zavarja. A jelenleg alkalmazott kábelek típusa Cat5e UTP. Ehhez illeszkednek a ren-

dező és végpont oldali szerelvének, valamint az alkalmazott patchkábelek is. A mennyiben az új szek-

rénybe való átszerelés csak a csatlakozók bontásával valósítható meg, úgy az a Vállalkozó felelőssé-

ge. A újonnan felhasznált anyagok a jelenlegi rendszerhez illeszkedő cat5e UTP minősítésűek kell 

legyenek. Átszerelés esetén a meglévő végpontszámozást tartani szükséges. A falkábeleket a szerver 

teremben úgy kell elhelyezni, hogy az újabb szekrények elhelyezését ne akadályozza, a szekrényke-

hez való hozzáférést és a megfelelő hűtött levegő áramlást lehetővé tegyen. 

Telefon és optikai gerinc 

A telefon és optikai gerinckábelek, melyek a szerverszobában vannak végződtetve, szintén áthelye-

zendők az új rendező szekrényekbe. A gerinckábelek szerelése szintén csak hétvégi munkavégzés 

alkalmával végezhető, hiszen működésük az Intézmény teljes IT hálózatára befolyással bír. Amennyi-

ben újra végződtetésre, van szükség, a megfelelő anyagok biztosítása és a feladat teljes végrehajtása 

a Vállalkozó feladata. A kiszerelt anyagok és eszközök felett a Megbízó rendelkezik. Vállalkozó ezeket 

a megbízónak átadja, vagy a Megbízó kifejezett kérése esetén ezeket elszállítja és szakszerűen meg-

semmisíti. 

Kapcsolatok más gyengeáramú rendszerekkel 

Amennyiben az átépítés során más az IT hálózaton kommunikáló gyengeáramú rendszereknek szük-

ségük van a hálózathoz való csatlakozási pontokra, Vállalkozó feladat ezen csatlakozási pontok kiépí-

tése és a biztosítása az egyéb rendszerek számára. A kapcsolatok minőségi és mennyiségi elvárásait 

a rendszereket üzemeltető szakemberek határozzák meg és közlik Megbízóval. Ennek ismeretében 

Megbízó utasítja Vállalkozót a szakemberek által kért paramétereknek megfelelő kapcsolatok kiépíté-

sére. 

 

Tűzvédelem 

Oltórendszer 

A javasolt környezetre nem káros passzív gázzal oltórendszer nagy nyomású oltógázzal működő be-

rendezés, melynek működési elve hasonlít a hagyományos gázzal oltó berendezésekére. Az oltást az 



73 

 

oxigén kiszorítás elvén végzi. Az elárasztott helyiségben a levegő oxigén tartalmát ~12 tf. % ra szorítja 

le, ezzel az égés alapvető feltételét szünteti meg. 

Az oltóanyag egy speciális gázkeverék, 52% Nitrogén, 40% Argon és 8% CO2 az alkotóelemei. A 

Nitrogén és az Argon szerepe a tűz elzárása az oxigéntől, a széndioxid pedig az esetlegesen bennre-

kedt személyek életfunkcióit biztosítja oly módon, hogy a (kb. 3,5%) CO2 tartalom miatt, automatiku-

san megemelkedik az ember a légzésszáma, és így az agyba jutó oxigén mennyiség már elegendő 

ahhoz, hogy ne károsodjon a szervezet és ne alakuljon ki az agy oxigénhiányos állapota a hypoxia. 

A védett térbe lézeraspirációs tűzjelző rendszer kerüljön beépítésre, mely folyamatos és teljes minta-

vételezéssel biztosítja a nagyon korai tűzjelzést. A rendszer előjelzést ad a tényleges riasztás előtt. 

Így a tényleges oltási folyamat beindítása előtt lehetőség van az oltási folyamat kézi megszakítására a 

helyszínen található oltásbénító gomb segítségével. Az oltási folyamat kézzel is indítható a helyszínen 

található oltásindító gomb segítségével. 

A lézeraspirációs érzékelő által biztosított jelzéseket a helyiség autonóm tűzjelző és oltásvezérlő köz-

pontja dolgozza fel és vezérli az oltási folyamatot. Az oltásvezérlő központ vizuális átjelzést biztosít a 

meglévő tűzközpont felé, illetve a hibajelző központ felé. A tűzjelző központ, előjelzést, hibajelzést és 

oltásjelzést ad. 

Felügyeleti rendszer 

Az informatikai infrastruktúra rendelkezésre állásának biztosításához fontos, hogy az üzemeltető a 
lehető leghamarabb információt kapjon a kiszolgáló berendezések esetleges meghibásodásáról, illet-
ve a működési környezet állapotának megváltozásáról. A rendszernek a preventív hibaelhárításhoz is 
megfelelő információkkal kell rendelkeznie.  

A számítógépterem és kiszolgáló technológiák, környezeti paraméterek felügyeletét autonóm rendszer 

végzi. Az épületfelügyeleti rendszer csak monitorozási és riasztási feladatokat lát el, ennek megfelelő-

en nincs szabályozási és beavatkozási funkciója. 

A rendszer nyílt szabványú internet protokollra (IP) építő eszköz. Feladata az egységeihez csatlakoz-

tatott eszközök állapotának figyelése illetve a hozzájuk rendelt kimenetek vezérlése.  

A rendszer elsődleges feladata a normálistól eltérő üzemállapotok jelzése. Lényeges változás esetén 

figyelmeztető jelzést ad. Ilyen esetben a webes felületen lehet megnézni, a jelzést kiváltó okot. Ezzel 

párhuzamosan a jelzés továbbításra kerül e-mailek formájában. 

A gépterem üzemi paramétereit (hőmérséklet, páratartalom, hibajelek, stb.) felügyeletét, naplózását 

intelligens, web-es felületről is elérhető épületfelügyelet végzi. Az egyes paraméterekhez rendelt ha-

tárértékek, jelváltozási sebességek túllépésekor helyi hang- és fényjelzés, e-mail, snmp trap generá-

lódik. 

A rendszer képes 5 db SNMP jelzéseit is figyelni. Az UPS berendezések SNMP-n kommunikálnak a 

rendszerrel. 

Felügyelt paraméterek 

 elosztó hiba 
 gépterem hőmérséklet  
 tűzjelzések és tűzjelző hibák 
 klíma beltéri egység hiba 
 UPS hiba 

 
A rendszer logolásához a tárterületet a Megrendelő biztosítja. 
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A rendszerekkel kapcsolatos elvárt paraméterek: 
 

Szakág Megnevezés 

    

Tervezés   

  

Részleges kiviteli tervek elkészítése, szakáganként. Szakterü-
leti munkafázisok ütemezésére és koherenciájára vonatkozó 
ütemterv készítése. 

    

Építészet   

  

Gipszkarton falak javítása, pótlása T30, 2rtg 12,5mm tűzálló 
gipszkartonból, 50-ös bordaszerkezetre 

  

Meglévő burkolatok (fa), egyéb nem használt szerkezetek, 
álmennyezet, lámpák, egyebek bontása 

  

Elbontott burkolatok, egyéb nem használt szerkezetek, álmeny-
nyezet, lámpák, egyebek utánni helyreállítási munkálatok 

  

Ablak tábla cseréje egyedi gyártású táblára, tűzcsappantyú 
fogadási lehetőséggel megnövelten 

  Ablak biztonsági, hőtökrös fóliázása 

  Faljavítás, vakolás, glettelés 

  Pormentes, kopásálló falfestés 2 rtg. matt fehér,  

  

Bontott anyag, építési hulladék, csomagoló anyag konténerbe 
rakása 

  Törmelék elszállítása lerakóhelyre 

  Faláttörés készítése elektromos kábelek részére 

  

Meglévő fűtéshálózat átalakítása, a helyiségben lévő radiátorok 
elbontása, csőhálózati átkötések kialakítása, ledugózás. 

    

Szellőzés, klímatech-
nika   

  

Géptermi Precíziós, Professzionális Inverteres, mennyezeti 
burkolat nélküli klíma berendezés, vezetékes szabályozóval ‐  
SZERVERTERMI HŰTÉSRE KIFEJLESZTETT KIVITEL ‐ 15°C 
- +46°C külső hőmérséklet tartományú, beltéri betáplású,  14 
kW hűtési kapacitás (3,3-15,5 kW szélsőértékek között) - kü-
lönálló autonóm vezérléssel 

  Kültéri kondenzátor tartószerkezet,  nagy teherbírású 

  Beszállítás 

  

Berendezések programozása, hűtési redundancia beállítása 

    

Épületgépészeti szere-
lés   

  Meglévő klíma szakszerű bontása, helyszíni deponálása 

  Faláttörés készítése, visszajavítása 
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  Hűtőköri csövezés hűtőgép minőségű rézcsővel 

  Nyomáspróba gép bekötés, beüzemelés 

  Betáp kábel, mv kapcs. 

  Kármentő tálca klímagép alá 

  Kondenzvíz elvezetés kialakítás 

    

Biztonságtechnika   

  

Géptermi környezetfelügyeleti rendszer (1 bővítő modullal, 
összesen 12 db jelzésig: hőmérséklet, klíma gyűjtött hiba, tűz-
jelzések, elektromos jelek, vízbetörés) WEB, SNMP, Syslog, 
Email átjelzések - A logolási tárhelyet megrendelő biztosítja! 

  

Környzetfelügyeleti érzékelők telepítése, bekötése, működési 
paramétereik beállítása 

  

Hűtési, elektromos, UPS, tűzvédelmi rendszer - jelzéseinek 
integrálása a környzetfelügyeleti rendszerbe 

  Távoli elérések kalakítása a felügyeleti rendszerhez 

    

Szünetmentes beren-
dezés 

  

  

UPS berendezés, 20kVA / 20kW, 3/3 fázis, 16 perc áthidalási 
idő 18kW-on, UPS beépített akkumulátor nélkül + 1 db zárt 
akkumulátor szekrény, 20°C-on 10 év várható élettartamú ak-
kumulátorokkal, beépített SNMP adapterrel, beépített manuális 
bypass kapcsolóval.  
Megtakarítási lehetőség a beépítendő UPS-sel 5 év alatt ESS 
üzemmódban a berendezés értékének kb. 30%-a (Villamos 
energia megtakarítás 30 Ft / kWh áramdíjjal, 70%-os kiterhelt-
séggel számolva, egy átlagos, 
94% hatásfokú UPS-hez képest.) 

  

Szünetmentes hálózat menedzsment felületének konfigurálása 

    

Épületvillamossági 
szerelés 

  

  Meglévő lámpatestek, oldalfali szerelvények, álmennyezet fe-
letti lámpatest és szerelvény kábelek, védőcsövek, bontása - 
elszállítás, tárolás és helyreállítás nélkül 
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  Meglévő E.KAB elosztószekrény átalakítása: jelenlegi UPS 
kismegszakító 1x16A megszűntetése, új szervertermi elosztó 
részére 3x80A leágazás kiépítése, szükséges vezetékezéssel, 
sorkapcsozással kompletten. 
A kiépítés és átalakítás csak akkor lehetséges, ha a jelenlegi 
normál fogyasztók és az új szerverterem tervezett fogyasztási 
igénye együttesen nem haladja meg a meglévő 
elosztóberendezés névleges áramerősségének 80%-át. 
Egyébként a jelenlegi főelosztó nem megfelelő, át kell alakítani, 
vagy új elosztó szükséges. 

  Merev műanyag védőcső, falban zárt rendszerű, illetve falon 
kívüli szereléshez nyílt rendszerű, tartószerkezettel, rögzítő 
bilincsekkel  
FI 20mm 

  Mint fent, de FI 25mm 

  Mint fent, de FI 32mm 

  Mint fent, de FI 40mm 

  Hajlékony UV álló műanyag gégecső, falon kívüli szereléshez, 
tartószerkezettel, rögzítő bilincsekkel, FI 20mm 

  Világítás kapcsoló 2P/10A, falra szerelve, falon kívüli kivitel 
vagy süllyesztve. Legrand Valena fehér, Legrand Valena kétpó-
lusú 102-es kapcsoló fehér színben 774402 

  Csatlakozóaljzat 2P+F, falra szerelve, falon kívüli kivitel, vagy 
süllyesztve. Legrand Valena dugalj 2P+F csatlakozó aljzat fe-
hér 774420 

  Fali csatlakozószekrény (mobil dízel csatlakozáshoz), 400V, 3 
fázisú 32A-es, IP66 védettségű tokozatban, 3PC32A kismeg-
szakítóval vezetékezve 

  LED-es géptermi lámpatest, 4000K színhőmérséklet, 38W, 
EVG, IP40, opál lappal, mennyezetre szerelve 

  Ipari csatlakozó aljzat 220-240V/16A-6h, lengõ 

  Ipari csatlakozó aljzat 220-240V/32A-6h, lengõ 

  E-UPS-A/B elosztó gyártása, szerelése, 
túlfeszültségvédelemmel  (10 x III. tip.), távjelzéssel, feszültség-
figyeléssel 

  E-SZE szervertermi elosztó gyártása, szerelése, automatikus 
átkapcsoló beépítésével, túlffeszültségvédelemmel (2 x II.+III. 
tip.) távjelzéssel, feszültségfigyeléssel 

  Ganz KKM0-20-6002 be-ki, 0-1, 3p IP65 K3AC6002XB00S20 
klíma munkavédelmi kapcsoló  

  MT H05VV-F 3x2.5 mm2 mûanyag tömlõvezeték szerelése 
kábeltálcába, vagy csatornába, vörösrézbõl 

  MT H05VV-F 3x6 mm2 mûanyag tömlõvezeték szerelése ká-
beltálcába, vagy csatornába, vörösrézbõl 

  NYM-J 3x1,5mm2 kábel szerelése kábeltálcába, védőcsőbe 
vagy csatornába 
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  NYM-J 3x2,5mm2 kábel szerelése kábeltálcába, védőcsőbe 
vagy csatornába 

  NYM-J 5x2,5mm2 kábel szerelése kábeltálcába, védőcsőbe 
vagy csatornába 

  YSLY-JB 5x35 mm2 PVC-kábel rézárnyékolással, tartószerke-
zetre szerelve 

  (MT) H05VV-F 5x10 mm2 mûanyag tömlõvezeték szerelése  

  MKh H07V-K Z/S 16 mm2 tip. sodrott vezetõjû vörösréz veze-
ték szerelése  

  MKh H07V-K Z/S 6 mm2 tip. sodrott vezetõjû vörösréz vezeték 
szerelése  

  MKh H07V-K Z/S 4 mm2 tip. sodrott vezetõjû vörösréz vezeték 
szerelése  

  Eurosafe JE-H(ST)H 1x2x0,8mm2 

  "Tűzvédelmi" főkapcsoló törőlapos kivitelben - szerverterem, 
bejáratánál oldalfalra szerelve 

  Álmennyezet felett vezetett betápláló kábel részére tartószer-
kezet, kengyeles megfogatással vagy kábelvezető gyűrűvel, 
mennyezetre vagy oldalfalra rögzítve 

  Kábel-kábeltálcatartó szerkezetek horganyzott típus függesztő-
álló, toldó-segédelemekkel, átlagos függesztési távolság 0,7m, 
konzolos tartó, szerverterembe, 600mm hosszúságban 

  Horganyzott típus oldalfalikonzol, kábel-kábeltálca tartó 
szerkezetekhezm szerverterembe toldó-segédelemekkel 
300mm 

  Rácsvázas kábeltálca horganyzott típus, függesztett, toldó-
segédelemekkel, átlagos függesztési távolság 0,7 m, konzolos 
tartón elhelyezve, szerverteremben 300x65mm gyengeáram 
részére 

  Rácsvázas kábeltálca horganyzott típus, függesztett, toldó-
segédelemekkel, átlagos függesztési távolság 0,7 m, konzolos 
tartón elhelyezve, szerverteremben, 300x65mm erősáram ré-
szére 

  Tartóhorog rácsvázas kábeltálca konzolos tartóhoz, horgany-
zott típus,  szerverteremben 

  Összekötő rögzítőelem rácsvázas kábeltálcához, segédanyag-
okkal, kompletten 

  Toldó rögzítőelem rácsvázas kábeltálcához, horganyzott típus, 
segédanyagokkal kompletten 

  Fali rögzítő sín rácsvázas kábeltálcához, elosztó felett vezetett 
erősáramú kábelek részére, horganyzott típus, toldó-
segédelemekkel, átlagos szerelési távolság 0,3m, szerverte-
remben 

  Referenciaföldelés kialakítása rack szekrények számára 

  OBO EPH-sín az MSZ HD 60364-4-41, az MSZ HD 60364-5-54 
és az MSZ EN 62305 szerinti potenciálkiegyenlítéshez 
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  EPH rendszer kiépítése szervertermben  

  Kábelek felíratozása, kábeljelölő tickettel 

  Vészvilágítási lámpatest, akkumulátorral, kijáratmutató matricá-
val, 6W-os fénycsõvel, állandó üzemmód 

  Szerelési segédanyagok: Kötőelemek (Wago), kötödoboz, csa-
var, saru, érvéghüvely, sorkapocsszám, fázissoroló sín, fel-
irat… stb.  

  Faláttörések, falátvezetések készítése kábelek részére, 
tűzgátló lezárással, max. méret 10x10cm 

  Érintésvédelmi mérés, jegyzõkönyv készítése 

  Szigetelési-ellenállás mérés, jegyzõkönyv készítéssel 

    

IT hálózat és gyenge-
áram   

  

Hálózati rack szekrények szállítása, telepítése az új kialakított 
gépteremben: 42U 800x1000-as sorolható, első, hátsó profilsín, 
perforált ajtók 

  

Rack szekrénybe helyezhető elektromos PDU-k szállítása, 
minden szekrénybe A és B oldali megtáplálással 

  Meglévő IT hálózat felmérése 

  Meglvő hálózati eszközök fizikai költöztetése 

  

Meglévő rendező oldali hálózati strukturált végpontok áthelye-
zése az új szekrénybe 

  

Meglévő rendező oldali telefon végpontok áthelyezése az új 
szekrénybe 

  

Meglévő optikai gerinc végpontok áthelyezése az új szekrény-
be 

  

Teljes IT hálózat költöztetése. CSAK HÉTVÉGI MUNKVÉGZÉS 
LEHETSÉGES: péntek 14:00-tól hétfő 7:00-ig 

    

Tűzvédelemi berende-
zés   

  

Inergen oltógázos tűzoltó berendezés, tervezése, kivitelezése, 
üzembehelyezése, oktatása, légtömörség méréssel 

  

Oltásvezérlő központ,  lézeraspirációs és optikai pontszerű 
érzékelőkkel, tervezése, kivitelezése, üzembehelyezése, okta-
tása 

  Átjelzés kialakítása az épület portájára 

  Túlnyomás levezető zsalu beépítése 

    

Egyebek   

  Emelés, anyagmozgatás, 

  Dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus példány-
ban 

  Pormentesre takarítás 
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Tematikus oktatás gépterem technológia, havariák és kezelé-
sük 

  Munkaidőn túli munkavégzés felára 
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2.Rész - „A Pest Megyei Kormányhivatal a 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. szám alatti épüle-

teinek szerver szobájának kialakítása” 

 

1. Műszaki elvárások 

A gépterem alkalmas legyen 10 éven át folyamatos üzemre. Az új géptermet 5-6 rack szekrény elhe-

lyezésére szükséges méretezni. A tervezett maximális fogyasztói igény 20kW. 

Építészet 

A gépteremben üzleti és biztonsági szempontból kritikus alkalmazások működnek, ezért kiemelt fon-

tosságú területnek kell tekinteni. A gépterem határoló szerkezetei megfelelő szilárdsággal kell rendel-

kezzenek. A jelenlegi falszerkezetek megmaradnak, de a szükséges helyeken a burkolatokat tűzgátló 

lapokkal pótolni kell. 

A gépteremben rackek alatt vezetőképes PVC burkolat készül, a jelenlegi laminált padlózat bontása 

szükséges. 

A gépterem jelenlegi ajtajának cseréje szükséges, az igény az 1m szélességű, 42 U magasságú szek-

rény beszállíthatósága. Tervezett tűzgáltó ajtó méret 1100x2350mm min. T90. A kétszárnyú ajtóhely 

fennmaradó része és a különálló további egyszárnyú ajtó befalazása szükséges. 

A gépteremben a jelenlegi álmennyezet helyett új fém lapokkal szerelt 600x600mm kazettás álmeny-

nyezet készül, a meglévő és megmaradó falfelületekre 2rtg pormentes diszperziós festés kerül. 

A gépterem udvar felőli ablaka tükrös hővisszaverő biztonsági fóliával kerül lefóliázásra. Egyik  ablak-

táblájának cseréje fix panelre történik, ebben kap helyet a tűzoltó rendszer túlnyomás levezető zsaluja 

is.  

A helyiségben lévő fűtőtestek és csövezésük megszüntetendő, vagy kizárandó a helyiségből. 

Hűtés - fűtés 

Folyamatos üzemre alkalmas technológia DX működési elvű hűtőgépek kerülnek beépítésre 2N re-

dundanciával. Kültéri egységek a gépterem közvetlen oldalfalán kerülnek elhelyezésre. 

A kis hűtésigény miatt a hűtés mennyezeti ipari split hűtőgépekkel kerül kialakításra.  
A hűtés hiányában a szerverek legfeljebb pár percig lennének üzemben tarthatók, ezért a hűtés 100% 

tartalékolással készül.  

Tervezett teljesítmény: 20 kW hűtési (6,0-22,4 kW, üzemtartomány: -15-43C fokig, előtöltött hűtőgáz-

zal szállított berendezés, A+ energia osztály), téliesített kivitel. 

Gépek mérete (Ma x Szé x Mé): 1526x940x340mm kültéri, 467x1428x1230mm beltéri 

A hűtőköri csövezés anyaga hűtőgép minőségű rézcső szigetelten, a hűtőközeg R410a gáz. A két 

berendezés hűtőköre teljesen független egymástól. A klímagépek az álmennyezet alá kerülnek elhe-

lyezésre. A klímaberendezés fali távvezérlővel szerelt. 

A klímagépek kondenzvizét szabad kifolyással kell elvezetni a kültér felé. A cseppvíz csatornák anya-

ga: PVC cső. A kondenzvíz elvezető rendszert fagyvédelmi fűtéssel el kell látni. 
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A klímaberendezéseknek hibajelzést kell biztosítani a felügyeleti rendszer felé. 

Villamosenergia-ellátás: 

A gépterem villamos energiaellátása a folyosón lévő szinti elosztóból történik. Ezen géptermi elosztó 

ellátása a meglévő szinti elosztó átalakításával történne. A jelenleg egy leágazást felhasználó szerver-

termi UPS berendezés megszüntetésre kerül (3x32A) és egy darab 3x80A-es leágazást kell biztosíta-

ni az új géptermi elosztó számára. Az elosztó szükséges számú áramkört, túlfeszültség védelmet 

tartalmaz.  

A kiépítés és átalakítás csak akkor lehetséges a szinti elosztóban, ha a jelenlegi normál fogyasztók és 

az új szerverterem tervezett fogyasztási igénye együttesen nem haladja meg a meglévő 

elosztóberendezés névleges áramerősségének 80%-át. Egyéb esetben a jelenlegi elosztó nem meg-

felelő, át kell alakítani, vagy új elosztó szükséges. 

A szerverterembe telepítendő IP 31 védettséggel ellátott villamos elosztók: 

„E-SZE”-jelű szünetmentes elosztó berendezés, amely a szinti elosztótól kapja a betáplálást, majd 
innen a 2db tervezett 20kVA-es UPS berendezések kerülnek betáplálásra – statikus bypass, illetve 
kerülő ági bypass-al is – melyek kimeneteit, továbbá a kerülő ági bypass kimeneteket egy E-UPS-A/B 
tervjelű elosztóban fogadjuk. Innen kerülnek ellátásra a rack szekrények.  

Az elosztó szekrények oldalfali kivitelűek, hátoldalukon történő rögzítéssel, speciális kulcsot igénylő 
zárszerkezettel ellátva.  

A gépészeti berendezések, világítás, takarító dugaljak - a szünetmentes elosztó előttről – az „E-SZE” 
tervjelű elosztóból kapnak megtáplálást, ügyelve arra, hogy a gépészeti berendezések és az egyéb 
fogyasztók külön szakaszbiztosítóval ellátott sínezésről üzemeljenek.  

A villamos elosztóban felhasznált anyagok gyártmányok szerinti minősége: 

Schneider szekrény (Prisma Plus G maszkolt szekrény); ERICO vagy Schneider sínszerelési anya-
gok; Schneider vagy Socomec kapcsolók; Schneider Acti9 kismegszakítók; Telemacanique kapcso-
lók, jelzőlámpák; M.Scheider olvadóbiztosítók, Fupact terhelés-szakaszolók; OBO Bettermann túlfe-
szültség-levezetők, Conta-clip vagy Weidmüller sorozatkapcsok; Pollmann vezetéksorolók; TRACON 
segédanyagok. – típusok egyen értékűvel kiválthatóak. 

Túlfeszültség és zavarvédelem 

A túlfeszültség védelem feladata az épületet ért közvetlen villámcsapás másodlagos hatása, az áram-
szolgáltató felől érkező vagy az épület villamos hálózatának önindukciója miatt létrejövő túlfeszültsé-
gek korlátozása az erősáramú hálózaton. Az „E-SZE” tervjelű elosztóban I+II osztályú, az E-UPS-A/B 
elosztóban II+III, ill. III. osztályú túlfeszültségvédelmi eszközöket (SPD) kell szerelni, koordináltan. 

Világítás 

Mennyezetre szerelt LED-es lámpatestek kerülnek beszerelésre. A géptermi lámpatestek egy része 
szünetmentes energiával táplált szükségvilágításként funkcionál (1 db) LED-es kivitelű, a többi normál 
betáplálású. Teljes áramszünet esetén (pl. tűzvédelmi főkapcsoló) a bejárati ajtó fölé szerelendő 
vészvilágító akkumulátoros kijáratjelző lámpa biztosítja a biztonságos távozáshoz szükséges fényt. 

Erősáramú kábelezés 

Az erősáramú kábelek számára a rack szekrények felett független nyomvonal készül. A nyomvonalak 
kialakításánál kerülni kell a kereszteződést a gyengeáramú rendszerekkel, illetve a szükséges távol-
ságok betartandók. 

Minden fogyasztói leágazás egy önálló kismegszakítóval biztosított, és egy lengő aljzattal, vagy rack-
be szerelt dugaljsávval/PDU-val végződik, azonosító feliratozással mindkét oldalon. 
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Gyengeáramú kábelezés 

A gyengeáramú kábelek részére a szekrények felett független nyomvonal készül. Az egyéb kábelek 
eltérő mechanikai tulajdonságai miatt azokat a tálcákból való kilépésnél mindenképpen körültekintően 
és a hatályos szabványelőírásoknak megfelelően kell vezetni. 

Szünetmentes energiaellátás 

A gépterem szünetmentes tápellátását a Megrendelő adatszolgáltatása alapján 2db 3/3-as 20kVA-es 
teljesítményű szünetmentes berendezés látja el. 

Tűzvédelmi lekapcsolás 

A teljes hálózat tűzvédelmi lekapcsolása a szerverhelyiség bejárati ajtajánál elhelyezendő tűzvédelmi 
piros vésznyomó kapcsolóval (Tűzvédelmi főkapcsoló, (ST)) történik. A Tűzvédelmi főkapcsoló – 
nyomógomb – alaphelyzetben kihúzott állapotban van. Határozott lenyomásával történik a tűzvédelmi 
lekapcsolás. A Tűzvédelmi főkapcsoló benyomásával lekapcsolja az elosztó normál hálózati  megsza-
kítóját egy-egy munkaáramú kioldó segítségével és a szünetmentes tápegység egy biztonsági funk-
cióját, mely lehetővé teszi az UPS azonnali leállását és nem kapcsol át akkumulátoros üzemmódra. A 
tűzvédelmi tiltógomb véletlen lenyomás elleni tokozatban kerül felszerelésre. 

Szerelési mód, általános megjegyzések: 

Valamennyi energiaátviteli vezeték réz vezetőjű, és műanyag, PVC szigetelésű. Az összes vezetéket, 

kábelt a MKEH előírásai szerint tartós feliratozással látjuk el. A helyiségen kívüli kábelezés az előírá-

soknak megfelelő UV és időálló kültéren használatos kábelek biztosítják.   

A szükséges szerinti elektromos rendszerek leválasztással való csatlakozása biztosított. 

A tervezett érintésvédelmi mód: TN (nullázás) + EPH, a dugaszolóaljzatok áramköreinek részére hi-

baáram kapcsolóval (ÁVK), kivétel az IT eszközök leágazása. 

Az adatközponthoz kiépítésre kerül 2 rendszerű EPH sín. Az egyik érintésvédelmi rendszerbe be kell 

kötni nagy kiterjedésű fém tárgyakat, gépészeti eszközöket. A másik EPH az IT eszközök védelmére 

egy referencia földelő rendszerként funkcionál. 

A beépítésre kerülő elektromos készülékek rendelkezzenek a szükséges biztonságtechnikai vizsgálati 

engedélyekkel. 

A villanyszerelési munkák elvégzésénél a vonatkozó szabványok és előírások szerint járunk el. 

Az elkészült hálózatok érintésvédelmi és villámvédelmi jóságát átfogó, jegyzőkönyvben rögzített, 
szabványossági vizsgálatokkal kell igazolni. 
Az üzemi próbákat legalább kettő szakképzett villanyszerelő végezheti. 
A berendezés létesítésénél alapvető követelmény, hogy csak szabványos szerelési anyagok és ké-

szülékek kerüljenek beépítésre. A szerelést csak megfelelő szakképesítésű egyének végezhetik. A 

berendezés átadása előtt az érintésvédelmi, szigetelés ellenállási, villámvédelmi és szabványossági 

felülvizsgálatokat, illetve méréseket a Kivitelezőnek el kell végeznie, és azokat az előírt időközönként 

az Üzemeltetőnek is el kell végeztetni. A felülvizsgálatot csak arra feljogosított személyek végezhetik. 

A berendezés építésénél, szerelésénél a vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani. 

A betervezendő, illetve a beépítendő villamos szerelési anyagoknak, készülékeknek, szerelvényeknek 

és villamos üzemű berendezéseknek környezetkárosító hatása nincs. 
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Mindennemű karbantartás, javítás, átalakítás szerviz tevékenység és kivitelezési tevékenység során, 

a bontás és építés közben keletkező valamennyi hulladék tulajdona, a megrendelő és kivitelező meg-

egyezése és ennek megfelelően a hulladékról való gondoskodás joga és kötelessége is. 

UPS berendezés 

A folyamatos üzem megkívánja az UPS használatát. 

Ezért a gépteremben 2 db 20kVA teljesítményű UPS berendezés kerül elhelyezésre, SNMP/WEB 

kártyával, 18kW terhelésen 16 perc áthidalással 

A berendezés elvárt paraméterei (műszaki adatlapok alapján, névleges adatok): 
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IT hálózat 

Általános elvárások 

A szerverterem megépítését úgy kell végrehajtani, hogy a meglévő IT hálózat működésének zavarta-

lanságát mindvégig biztosítani kell. Ennek felelőssége a Vállalkozót terheli. Az Intézmény mindennapi 

munkamenetét az átépítés nem befolyásolhatja. Amikor az új szerverterem építészeti készültsége 

megfelelő a hálózati eszközök és szerverek gyártók által előírt környezeti működési körülményeik 

biztosítására, Vállalkozónak a teljes IT központ átköltöztetéséről gondoskodni kell. 

A kiépítés és költöztetés során mindvégig biztosítani kell a szerverek és hálózati aktív eszközök gyártó 

által előírt működési feltételeit A költöztetés során a portól és fizikai behatásoktól a berendezések 

megvédése a Vállalkozó feladata. 

A szerverek és hálózati eszközök leállítása csak az IT hálózat költöztetésének idejére lehetséges. 

Ennek időpontját előzetesen Megbízóval egyeztetni szükséges. Megbízó engedélyt ad az IT infra-

struktúra leállítására, azonban ez csak Intézményi munkaidőn kívül kizárólag hétvégén lehetséges. 

Vállalkozó feladata a jelenleg három (két hálózati és egy szerver) rack szekrényben lévő szerverek és 

aktív hálózati eszközök átépítése az új szerverterem szekrényeibe. Szintén feladat a meglévő struktu-

rált kábelhálózat rendező oldali végpontjainak meghosszabbítása és átkötése az új rack szekrények-

be. Mivel az új szerverszoba a szomszédos iroda helyiségből kerül kialakításra az IT hálózat kábelei 
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nem érnek el az új helyre. Szükséges a strukturált kábelek, optikai és telefon gerinckábelek szakszerű 

megtoldása. A toldás a jelenlegi teremben elhelyezhető fali szekrényben valósítható meg. A strukturált 

Cat5e falkábelek nagy száma miatt csak ezek helyezhetők fali rackbe, mindkét oldalon patchpanelre 

végződtetve és passzívan átpachelve. A gerinckábelek toldására zárt telefonos fali rendezőt és zárt 

fali optikai kötődobozt kell alkalmazni. 

A munkálatokat úgy kell ütemezni, hogy az régi és új szerverterem közötti összekötő kábeleket előre 

el kell készíteni, majd az Intézmény által engedélyezett időpontban a régi hálózatot el kell bontani és 

az új hálózatra átkötni a kábeleket. A meglévő végpontok azonosítása, dokumentálása és feliratozása 

szintén előre végezhető, biztosítva ezzel az átkötés időtartamának lerövidítését. 

Alkalmazandó rack szekrények 

Megbízói igény, hogy az új szerverterembe három darab új egységes rackr legyen elhelyezve. Az új 

szekrények 42U magasak, 800x1000 mm méretűek legyenek. A megfelelő hűtés kialakítására, vala-

mint az alkalmazandó precíziós szervertermi klímák maximális hűtési hatásfokának kihasználására 

elől és hátul perforált ajtós szekrényekre van szükség. A szekrények sorolhatóak legyenek és rendel-

kezzenek vízszintes és függőleges kábelmenedzsment rendszerekkel a nagy mennyiségű patchkábel 

megfelelő elvezetése céljából. Minden rack rendelkezzen elektromos szempontból „A” és „B” oldali 

áramkörökről megtáplált PDU-kal. Minimális elvárás 2db PDU / rack. 

Megbízó maximális kiépítésként 5db rack szekrénnyel számol. Erre kell méretezni a termet, de a jelen 

beruházás alkalmával, csak 3db rack szállítása és telepítése a Vállalkozó feladata. Egy rack szekrényt 

(szerverekkel) Megbízó később fog beszállítani, egy rack hely pedig tartalékként kerül fenntartásra. 

Strukturált kábelezés 

Az épület IT hálózatát a régi szerverteremben lévő rendező szekrényekből kiinduló strukturált kábel-

hálózat szolgálja ki. A rendező felületeket úgy kell áthelyezni az új szerverterembe, hogy az Intéz-

mény napi ügyletmentét ne zavarja. A jelenleg alkalmazott kábelek típusa Cat5e UTP. Ehhez illesz-

kednek a rendező és végpont oldali szerelvének, valamint az alkalmazott patchkábelek is. A hálózatos 

rack szekrényekben jelenleg 11db 24 portos Cat5e minőségű patchpanelre vannak kifejtve a struktu-

rált kábelhálózat végpontjai. Ezeket a végpontokat át kell kötni az új szerverterem rack szekrényeibe 

oly módon, hogy a végponti kiosztás és számozás megmaradjon. A régi szerverterem falára, a kábe-

lek terembe való belépési pontjához közel, a sarokba egy fali szekrényt kell lehelyezni megfelelő szá-

mú patcpanellel és patchkábelel. Biztosítva ezáltal az összes strukturált végpont passzív átkötését az 

új szerverterembe. Az átkötéseknél tartani kell a meghatározott végponti sorrendet, minimalizálva 

ezzel az elkötések számát. A újonnan felhasznált anyagok a jelenlegi rendszerhez illeszkedő Cat5e 

UTP minősítésűek kell legyenek. Átszerelés esetén a meglévő végpontszámozást tartani szükséges. 

A falkábeleket az új szerver teremben úgy kell elhelyezni, hogy az újabb szekrények elhelyezését ne 

akadályozzák, a szekrénykehez való hozzáférést és a megfelelő hűtött levegő áramlást lehetővé te-

gyék. 

Telefon és optikai gerinc 

A telefon és optikai gerinckábelek, melyek a régi szerverszobában vannak végződtetve, szintén áthe-

lyezendők az új szerver rendező szekrényeibe. A szinti rendezőkhöz induló telefon trönk kábelek a 

következő táblázat szerint vannak elosztva: 

Földszint és első emelet 100 érpár 
Második emelet 100 érpár 
Harmadik elemet 100 érpár 
Negyedik emelet 50 érpár 
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A telefon gerinckábelek megtoldására Krone típusú késes rendezőmodulokat kell alkalmazni és fali 

zárt rendezőszekrényben lehelyezni. Ezzel a technológiával biztosítható a szabvány szerinti toldás. 

Az optikai gerinckábelek esetén szinté szükséges az optikai kábelek fali kötődobozban való toldása 

hegesztéses technológiával, mely biztosítja a legkisebb csillapítás beiktatását a rendszerbe. 

A gerinckábelek szerelése szintén csak hétvégi munkavégzés alkalmával végezhető, hiszen működé-

sük az Intézmény teljes IT hálózatára befolyással bír. 

Átköltözés után a régi szerverteremben lévő IT hálózati kábelek és kábelhálózati elemek elbontása 

Vállalkozó feladata. A kiszerelt anyagok és eszközök felett a Megbízó rendelkezik. Vállalkozó ezeket a 

megbízónak átadja, vagy a Megbízó kifejezett kérése esetén ezeket elszállítja és szakszerűen meg-

semmisíti. 

Kapcsolatok más gyengeáramú rendszerekkel 

Amennyiben az átépítés során más az IT hálózaton kommunikáló gyengeáramú rendszereknek szük-

ségük van a hálózathoz való csatlakozási pontokra, Vállalkozó feladata ezen csatlakozási pontok k i-

építése és biztosítása az egyéb rendszerek számára. A kapcsolatok minőségi és mennyiségi elvárá-

sait a rendszereket üzemeltető szakemberek határozzák meg és közlik Megbízóval. Ennek ismereté-

ben Megbízó utasítja Vállalkozót a szakemberek által kért paramétereknek megfelelő kapcsolatok 

kiépítésére. 

 

Tűzvédelem 

Oltórendszer 

A javasolt környezetre nem káros passzív gázzal oltórendszer nagy nyomású oltógázzal működő be-

rendezés, melynek működési elve hasonlít a hagyományos gázzal oltó berendezésekére. Az oltást az 

oxigén kiszorítás elvén végzi. Az elárasztott helyiségben a levegő oxigén tartalmát ~12 tf. % ra szorítja 

le, ezzel az égés alapvető feltételét szünteti meg. 

Az oltóanyag egy speciális gázkeverék, 52% Nitrogén, 40% Argon és 8% CO2 az alkotóelemei. A 

Nitrogén és az Argon szerepe a tűz elzárása az oxigéntől, a széndioxid pedig az esetlegesen bennre-

kedt személyek életfunkcióit biztosítja oly módon, hogy a (kb. 3,5%) CO2 tartalom miatt, automatiku-

san megemelkedik az ember a légzésszáma, és így az agyba jutó oxigén mennyiség már elegendő 

ahhoz, hogy ne károsodjon a szervezet és ne alakuljon ki az agy oxigénhiányos állapota a hypoxia. 

A védett térbe lézeraspirációs tűzjelző rendszer kerüljön beépítésre, mely folyamatos és teljes minta-

vételezéssel biztosítja a nagyon korai tűzjelzést. A rendszer előjelzést ad a tényleges riasztás előtt. 

Így a tényleges oltási folyamat beindítása előtt lehetőség van az oltási folyamat kézi megszakítására a 

helyszínen található oltásbénító gomb segítségével. Az oltási folyamat kézzel is indítható a helyszínen 

található oltásindító gomb segítségével. 

A lézeraspirációs érzékelő által biztosított jelzéseket a helyiség autonóm tűzjelző és oltásvezérlő köz-

pontja dolgozza fel és vezérli az oltási folyamatot. Az oltásvezérlő központ vizuális átjelzést biztosít a 

meglévő tűzközpont felé, illetve a hibajelző központ felé. A tűzjelző központ, előjelzést, hibajelzést és 

oltásjelzést ad. 

Felügyeleti rendszer 

Az informatikai infrastruktúra rendelkezésre állásának biztosításához fontos, hogy az üzemeltető a 
lehető leghamarabb információt kapjon a kiszolgáló berendezések esetleges meghibásodásáról, illet-
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ve a működési környezet állapotának megváltozásáról. A rendszernek a preventív hibaelhárításhoz is 
megfelelő információkkal kell rendelkeznie.  

A számítógépterem és kiszolgáló technológiák, környezeti paraméterek felügyeletét autonóm rendszer 

végzi. Az épületfelügyeleti rendszer csak monitorozási és riasztási feladatokat lát el, ennek megfelelő-

en nincs szabályozási és beavatkozási funkciója. 

A rendszer nyílt szabványú internet protokollra (IP) építő eszköz. Feladata az egységeihez csatlakoz-

tatott eszközök állapotának figyelése illetve a hozzájuk rendelt kimenetek vezérlése.  

A rendszer elsődleges feladata a normálistól eltérő üzemállapotok jelzése. Lényeges változás esetén 

figyelmeztető jelzést ad. Ilyen esetben a webes felületen lehet megnézni, a jelzést kiváltó okot. Ezzel 

párhuzamosan a jelzés továbbításra kerül e-mailek formájában. 

A gépterem üzemi paramétereit (hőmérséklet, páratartalom, hibajelek, stb.) felügyeletét, naplózását 

intelligens, web-es felületről is elérhető épületfelügyelet végzi. Az egyes paraméterekhez rendelt ha-

tárértékek, jelváltozási sebességek túllépésekor helyi hang- és fényjelzés, e-mail, snmp trap generá-

lódik. 

A rendszer képes 5 db SNMP jelzéseit is figyelni. Az UPS berendezések SNMP-n kommunikálnak a 

rendszerrel. 

Felügyelt paraméterek 

 elosztó hiba 
 gépterem hőmérséklet  
 tűzjelzések és tűzjelző hibák 
 klíma beltéri egység hiba 
 UPS hiba 

 
A rendszer logolásához a tárterületet a Megrendelő biztosítja. 
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A rendszerekkel kapcsolatos elvárt paraméterek: 
 

Szakág Megnevezés 

    

Tervezés   

  

Részleges kiviteli tervek elkészítése, szakáganként. Szakterü-
leti munkafázisok ütemezésére és koherenciájára vonatkozó 
ütemterv készítése. 

    

Építészet   

  Egyszárnyú 1100x2350 T90-es tűzgátló ajtó,  ajtó behúzóval, 
zárbetéttel, kilincsgarnitúrával, tört fehér színben 

  Nyílászáró befalazása téglával, vakolás, glettelés 

  

Gipszkarton falak javítása, pótlása T30, 2rtg 12,5mm tűzálló 
gipszkartonból, 50-ös bordaszerkezetre 

  

Meglévő burkolatok (csempe, parketta), egyéb nem használt 
szerkezetek, álmennyezet, lámpák, egyebek bontása 

  

Elbontott burkolatok (csempe, parketta), egyéb nem használt 
szerkezetek, álmennyezet, lámpák, egyebek utánni helyreállí-
tási munkálatok 

  

Ablak tábla cseréje egyedi gyártású táblára, tűzcsappantyú 
fogadási lehetőséggel megnövelten 

  Ablak biztonsági, hőtökrös fóliázása 

  Faljavítás, vakolás, glettelés 

  Pormentes, kopásálló falfestés 2 rtg. matt fehér,  

  

Bontott anyag, építési hulladék, csomagoló anyag konténerbe 
rakása 

  Törmelék elszállítása lerakóhelyre 

  Aljzat terítése vezetőképes PVC burkolattal 

  

Aljzatkiegyenlítés 1 -2 mm vtg. rétegben önterülő aljzatkiegyen-
lítő anyaggal 

  Kazettás álmennyezet fém lapokból 

  Faláttörés készítése elektromos kábelek részére 

  

Meglévő fűtéshálózat átalakítása, a helyiségben lévő radiátorok 
elbontása, csőhálózati átkötések kialakítása, ledugózás. 

    

Szellőzés, klímatech-
nika   

  

Géptermi Precíziós, Professzionális Inverteres, mennyezeti 
burkolat nélküli klíma berendezés, vezetékes szabályozóval ‐  
SZERVERTERMI HŰTÉSRE KIFEJLESZTETT KIVITEL ‐ 15°C 
- +46°C külső hőmérséklet tartományú, beltéri betáplású,  20 
kW hűtési kapacitás (6,0-22,4 kW szélsőértékek között) - kü-
lönálló autonóm vezérléssel 

  Kültéri kondenzátor tartószerkezet,  nagy teherbírású 
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  Beszállítás 

  

Berendezések programozása, hűtési redundancia beállítása 

    

Épületgépészeti szere-
lés   

  Meglévő klíma szakszerű bontása, helyszíni deponálása 

  Faláttörés készítése, visszajavítása 

  Hűtőköri csövezés hűtőgép minőségű rézcsővel 

  Nyomáspróba gép bekötés, beüzemelés 

  Betáp kábel, mv kapcs. 

  Kármentő tálca klímagép alá 

  Kondenzvíz elvezetés kialakítás 

    

Biztonságtechnika   

  

Géptermi környezetfelügyeleti rendszer (1 bővítő modullal, 
összesen 12 db jelzésig: hőmérséklet, klíma gyűjtött hiba, tűz-
jelzések, elektromos jelek, vízbetörés) WEB, SNMP, Syslog, 
Email átjelzések - A logolási tárhelyet megrendelő biztosítja! 

  

Környzetfelügyeleti érzékelők telepítése, bekötése, működési 
paramétereik beállítása 

  

Hűtési, elektromos, UPS, tűzvédelmi rendszer - jelzéseinek 
integrálása a környzetfelügyeleti rendszerbe 

  Távoli elérések kalakítása a felügyeleti rendszerhez 

    

Szünetmentes beren-
dezés 

  

  

UPS berendezés, 20kVA / 20kW, 3/3 fázis, 16 perc áthidalási 
idő 18kW-on, UPS beépített akkumulátor nélkül + 1 db zárt 
akkumulátor szekrény, 20°C-on 10 év várható élettartamú ak-
kumulátorokkal, beépített SNMP adapterrel, beépített manuális 
bypass kapcsolóval.  
Megtakarítási lehetőség a beépítendő UPS-sel 5 év alatt ESS 
üzemmódban a berendezés értékének kb. 30%-a (Villamos 
energia megtakarítás 30 Ft / kWh áramdíjjal, 70%-os kiterhelt-
séggel számolva, egy átlagos, 
94% hatásfokú UPS-hez képest.) 

  

Szünetmentes hálózat menedzsment felületének konfigurálása 

    

Épületvillamossági 
szerelés 
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  Meglévő lámpatestek (600x600mm), oldalfalra szerelt 
parapetcsatorna (szerelvényekkel), álmennyezet feletti lámpa-
test és szerelvény kábelek és védőcsövek, meglévő szerelvé-
nyek bontása - elszállítás, tárolás és helyreállítás nélkül 

  Meglévő (MT) H05VV-F 5x10mm2 (UPS) kábel megszűnteté-
se, elosztóból való kikötése 

  Meglévő folyosói elosztószekrény átalakítása: jelenlegi UPS 
kismegszakító 3x32A megszűntetése, új szervertermi elosztó 
részére 3x80A leágazás kiépítése, szükséges vezetékezéssel, 
sorkapcsozással kompletten. 
 
A kiépítés és átalakítás csak akkor lehetséges, ha a jelenlegi 
normál fogyasztók és az új szerverterem tervezett fogyasztási 
igénye együttesen nem haladja meg a meglévő 
elosztóberendezés névleges áramerősségének 80%-át. 
Egyébként a jelenlegi főelosztó nem megfelelő, át kell alakítani, 
vagy új elosztó szükséges. 

  Merev műanyag védőcső, falban zárt rendszerű, illetve falon 
kívüli szereléshez nyílt rendszerű, tartószerkezettel, rögzítő 
bilincsekkel  
FI 20mm 

  Mint fent, de FI 25mm 

  Mint fent, de FI 32mm 

  Mint fent, de FI 40mm 

  Hajlékony UV álló műanyag gégecső, falon kívüli szereléshez, 
tartószerkezettel, rögzítő bilincsekkel, FI 20mm 

  Világítás kapcsoló 2P/10A, falra szerelve, falon kívüli kivitel 
vagy süllyesztve. Legrand Valena fehér, Legrand Valena kétpó-
lusú 102-es kapcsoló fehér színben 774402 

  Csatlakozóaljzat 2P+F, falra szerelve, falon kívüli kivitel, vagy 
süllyesztve. Legrand Valena dugalj 2P+F csatlakozó aljzat fe-
hér 774420 

  Fali csatlakozószekrény (mobil dízel csatlakozáshoz), 400V, 3 
fázisú 32A-es, IP66 védettségű tokozatban, 3PC32A kismeg-
szakítóval vezetékezve 

  LED-es géptermi lámpatest, 4000K színhőmérséklet, 38W, 
EVG, IP40, opál lappal, mennyezetre szerelve 

  Ipari csatlakozó aljzat 220-240V/16A-6h, lengõ 

  Ipari csatlakozó aljzat 220-240V/32A-6h, lengõ 

  E-UPS-A/B elosztó gyártása, szerelése, 
túlfeszültségvédelemmel  (10 x III. tip.), távjelzéssel, feszültség-
figyeléssel 

  E-SZE szervertermi elosztó gyártása, szerelése, automatikus 
átkapcsoló beépítésével, túlffeszültségvédelemmel (2 x II.+III. 
tip.) távjelzéssel, feszültségfigyeléssel 
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  Ganz KKM0-20-6002 be-ki, 0-1, 3p IP65 K3AC6002XB00S20 
klíma munkavédelmi kapcsoló  

  MT H05VV-F 3x2.5 mm2 mûanyag tömlõvezeték szerelése 
kábeltálcába, vagy csatornába, vörösrézbõl 

  MT H05VV-F 3x6 mm2 mûanyag tömlõvezeték szerelése ká-
beltálcába, vagy csatornába, vörösrézbõl 

  NYM-J 3x1,5mm2 kábel szerelése kábeltálcába, védőcsőbe 
vagy csatornába 

  NYM-J 3x2,5mm2 kábel szerelése kábeltálcába, védőcsőbe 
vagy csatornába 

  NYM-J 5x2,5mm2 kábel szerelése kábeltálcába, védőcsőbe 
vagy csatornába 

  YSLY-JB 5x35 mm2 PVC-kábel rézárnyékolással, tartószerke-
zetre szerelve 

  (MT) H05VV-F 5x10 mm2 mûanyag tömlõvezeték szerelése  

  MKh H07V-K Z/S 16 mm2 tip. sodrott vezetõjû vörösréz veze-
ték szerelése  

  MKh H07V-K Z/S 6 mm2 tip. sodrott vezetõjû vörösréz vezeték 
szerelése  

  MKh H07V-K Z/S 4 mm2 tip. sodrott vezetõjû vörösréz vezeték 
szerelése  

  Eurosafe JE-H(ST)H 1x2x0,8mm2 

  "Tűzvédelmi" főkapcsoló törőlapos kivitelben - szerverterem, 
bejáratánál oldalfalra szerelve 

  Álmennyezet felett vezetett betápláló kábel részére tartószer-
kezet, kengyeles megfogatással vagy kábelvezető gyűrűvel, 
mennyezetre vagy oldalfalra rögzítve 

  Kábel-kábeltálcatartó szerkezetek horganyzott típus függesztő-
álló, toldó-segédelemekkel, átlagos függesztési távolság 0,7m, 
konzolos tartó, szerverterembe, 600mm hosszúságban 

  Horganyzott típus oldalfalikonzol, kábel-kábeltálca tartó 
szerkezetekhezm szerverterembe toldó-segédelemekkel 
300mm 

  Rácsvázas kábeltálca horganyzott típus, függesztett, toldó-
segédelemekkel, átlagos függesztési távolság 0,7 m, konzolos 
tartón elhelyezve, szerverteremben 300x65mm gyengeáram 
részére 

  Rácsvázas kábeltálca horganyzott típus, függesztett, toldó-
segédelemekkel, átlagos függesztési távolság 0,7 m, konzolos 
tartón elhelyezve, szerverteremben, 300x65mm erősáram ré-
szére 

  Tartóhorog rácsvázas kábeltálca konzolos tartóhoz, horgany-
zott típus,  szerverteremben 

  Összekötő rögzítőelem rácsvázas kábeltálcához, segédanyag-
okkal, kompletten 

  Toldó rögzítőelem rácsvázas kábeltálcához, horganyzott típus, 
segédanyagokkal kompletten 
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  Fali rögzítő sín rácsvázas kábeltálcához, elosztó felett vezetett 
erősáramú kábelek részére, horganyzott típus, toldó-
segédelemekkel, átlagos szerelési távolság 0,3m, szerverte-
remben 

  Referenciaföldelés kialakítása rack szekrények számára 

  EPH-sín az MSZ HD 60364-4-41, az MSZ HD 60364-5-54 és 
az MSZ EN 62305 szerinti potenciálkiegyenlítéshez 

  EPH rendszer kiépítése szervertermben  

  Kábelek felíratozása, kábeljelölő tickettel 

  Vészvilágítási lámpatest, akkumulátorral, kijáratmutató matricá-
val, 6W-os fénycsõvel, állandó üzemmód 

  Szerelési segédanyagok: Kötőelemek (Wago), kötödoboz, csa-
var, saru, érvéghüvely, sorkapocsszám, fázissoroló sín, fel-
irat… stb.  

  Faláttörések, falátvezetések készítése kábelek részére, 
tűzgátló lezárással, max. méret 10x10cm 

  Érintésvédelmi mérés, jegyzõkönyv készítése 

  Szigetelési-ellenállás mérés, jegyzõkönyv készítéssel 

    

IT hálózat és gyenge-
áram   

  

Hálózati rack szekrények szállítása, telepítése az új kialakított 
gépteremben: 42U 800x1000-as sorolható, első, hátsó profilsín, 
perforált ajtók 

  

Hálózati rack szekrény, fali a meglővő struktúrált hálózati vég-
pontok megkötésére, a régi teremben falon elhelyezve 

  

Új 48 portos Cisco 2960 switch szállítása  és beüzemelése 
(meglévő eszközök típusával azonos) 

  Stack modulok Cisco 2960-hoz 

  

Rack szekrénybe helyezhető elektromos PDU-k szállítása, 
minden szekrénybe A és B oldali megtáplálással 

  

Meglévő IT hálózat felmérése, költöstetésre való előkésítése 

  

Meglévő hálózati strukturált végpontok toldása és végződtetése 
az új szekrényben 

  Passzív átpatcheléshez szükséges kábelek 

  

Meglévő telefon trönkkábelek toldása és végződtetése az új 
szekrényben 

  

Meglévő optikai gerinckábelek toldása és végződtetése az új 
szekrényben 

  Meglvő hálózati eszközök fizikai költöztetése 

  

Video-megfigyelő rendszer számára szükséges hálózati kap-
csolatok kiakaítása. A video-megfigyelő rendszer költöztetését 
az üzemeltető végzi! 
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A beléptető rendszer számára szükséges hálózati kapcsolatok 
kiakaítása. A beléptető rendszer költöztetését az üzemeltető 
végzi! 

  

Telefon alközponti rendszer számára szükséges kábelhálózat 
kiakaítása. A telefon alközpont költöztetését, programozását és 
az új mellékkiosztás megvalósítását az üzemeltető végzi! 

  

Teljes IT hálózat költöztetése. CSAK HÉTVÉGI MUNKVÉGZÉS 
LEHETSÉGES: péntek 14:00-tól hétfő 7:00-ig 

  

Teljes kábelhálóat elbontása a régi szerver teremben, kivétel a 
továbbvezetett kábelhálózati elemek (új fali rack, telefonos 
rendező szekrény, optikai kötődoboz) 

    

Tűzvédelemi berende-
zés   

  

Inergen oltógázos tűzoltó berendezés, tervezése, kivitelezése, 
üzembehelyezése, oktatása, légtömörség méréssel 

  

Oltásvezérlő központ,  lézeraspirációs és optikai pontszerű 
érzékelőkkel, tervezése, kivitelezése, üzembehelyezése, okta-
tása 

  Átjelzés kialakítása az épület portájára 

  Túlnyomás levezető zsalu beépítése 

    

Egyebek   

  Emelés, anyagmozgatás, 

  Dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus példány-
ban 

  Pormentesre takarítás 

  

Tematikus oktatás gépterem technológia, havariák és kezelé-
sük 

  Munkaidőn túli munkavégzés felára 

 

 


