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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Békés Megyei Kormányhivatal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor. 2.) Ajánlatkérő „Békés Megyei 
Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség 
Kormányablak kialakítása és Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási 
Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása” tárgyban a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Rész szerint, a 
Kbt. 115. §. (1) bekezdése alapján nyílt közbeszerzési eljárást indít a nemzeti eljárásrendben 
irányadó szabályainak a 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával 
 
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők szíves figyelmét, hogy a Kbt. 2. 
§ (7) bekezdésére tekintettel e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e 
törvény az eltérést kifejezetten megengedi. E törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a 
jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása, a 
szerződés megkötése és teljesítése, illetve a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati 
eljárás során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban a közbeszerzés 
alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni. 
 
A megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a felhívást kiegészítő közbeszerzési 
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával ajánlatkérő célja, hogy segítséget nyújtson az ajánlatok 
a Kbt. és vonatkozó jogszabályok előírásainak és elvárásainak megfelelő, minden egyes 
követelményt teljesítő összeállításához. 
 
Következésképpen a gazdasági szereplők a felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, valamint a releváns jogszabályi feltételek 
figyelembevételével kötelesek elkészíteni, illetve benyújtani ajánlataikat. A jogszabályok alatt a 
Kbt. mellett azok a jogszabályok értendők, amelyeket az ajánlatkérő, mint figyelembe veendő 
jogszabályokat a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett.  
 
A Kbt. rendelkezéseinek, valamint a végrehajtását szolgáló és kiegészítő Kormány rendeletek 
szabályainak alapos ismerete elengedhetetlen az érvényes ajánlat összeállítása és benyújtása 
szempontjából, így a közbeszerzési dokumentumok összeállítása során ajánlatkérő fontosnak 
tartja azok áttanulmányozására történő felhívást.  
 
Ajánlatkérő bízik abban, hogy érvényes ajánlatok kerülnek benyújtásra, biztosítva ezzel a 
legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának lehetőségét. 
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I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 
Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem 
alkalmazza az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) 
Korm. rendeletben foglaltakat, az elektronikus közbeszerzés (EKR) kötelező 
alkalmazásának bevezetéséig ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárását papír alapon 
kívánja lefolytatni.  
 
1.) Közbeszerzési dokumentumok 
 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési 
dokumentumokat – úgymint szerződéstervezet, az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az 
ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatás, az ajánlat részeként benyújtandó 
igazolások, nyilatkozatok jegyzéke műszaki leírás, kivitelezési dokumentáció, árazatlan 
költségvetések – készített és bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére az ajánlattételi felhívás 
megküldésének időpontjától.  
A Kbt. 39. §-a alapján ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára 
elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével - hozzáférést korlátlanul és 
teljeskörűen, térítésmentesen, azaz mindenki számára elérhető módon és a dokumentumok teljes 
egészére vonatkozóan biztosítja. 
 
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el 
kell érnie, le kell töltenie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező igazoló lap 
kitöltésével és ajánlatkérő részére - a +36 14609877 telefax számra vagy a gyorgyterez@dszt.hu 
e-mail címre - történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell. Az eljárásban való 
részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti 
visszaigazolása. 
 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok 
letöltéséről szóló igazoló lapot a letöltést követően haladéktalanul vissza kell küldeni, annak 
érdekében, hogy az ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatás(oka)t, illetve a felhívás vagy a 
közbeszerzési dokumentumok módosításáról szóló tájékoztatást a közbeszerzési 
dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse. A 
gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a 
letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő a fenti dokumentumokat nem tudja részére 
közvetlenül megküldeni és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell az ajánlatkérő honlapjáról 
tájékozódnia.  
 
2.) Kiegészítő tájékoztatás kéréséről 
A Kbt. 56. § (1) bekezdése értelmében bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési 
eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást 
kérhet az ajánlatkérő képviselőjétől írásban (faxon, e-mailben) az alábbi elérhetőségeken: 
Fax: (+36-1) 460-9877 
E-mail: gyorgyterez@dszt.hu 
 
Felhívjuk a kiegészítő tájékoztatást kérő ajánlattevőt, hogy a faxon megküldött kérdéseit a 
következő e-mail címre elektronikus úton is meg kell küldenie: gyorgyterez@dszt.hu 

mailto:gyorgyterez@dszt.hu
mailto:gyorgyterez@dszt.hu
mailto:gyorgyterez@dszt.hu
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Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az ajánlattételi 
határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a 
kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő 
válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) 
bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 
 
Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban és 
kizárólag az Ajánlatkérő képvielőjén keresztül kerülhet sor, minden egyéb helyről származó 
információért nem vállal felelősséget. 
 

A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők 
esélyegyenlőségét. Ajánlatkérő a tájékoztatás megküldi valamennyi ajánlattételre közvetlenül 
felhívott gazdasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem 
jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát az 
ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg. 

 

Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások számát, 

ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. Az 

ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részévé 

válnak. 

 
3.) Az ajánlatok összeállítása,  benyújtása:  
Az ajánlatokat írásban és zártan a kötelezettségvállalásra jogosult cégszerű, vagy az általuk 
meghatalmazott személy aláírásával, folyamatos oldalszámozással, az oldalszámokat is feltüntető 
tartalomjegyzékkel ellátva, a Darázs & Társai Ügyvédi Iroda (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31. 
mfszt.1.) címre, sérülésmentes csomagolásban közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi határidő lejártáig 1 példányban. 
 
Az ajánlatot elektronikusan teljes terjedelmében (CD-n, vagy DVD-n, vagy pendrive-on) nem 
szerkeszthető formátumban (pl. pdf) is kérjük benyújtani. Az elektronikusan benyújtott ajánlat 
tartalmában mindenben meg kell, hogy egyezzen a papír alapon benyújtott ajánlattal. Ajánlattevő 
köteles csatolni cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus 
formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya a papír 
alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Amennyiben az eredeti valamint az elektronikus 
adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány 
szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 
 
A borítékra rá kell írni a következő szöveget „Ajánlat – Békés Megyei Kormányhivatal –1. rész ; 2. rész 
– Az ajánlattételi határidő lejárta előtt tilos felnyitni!” 
 
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőket terheli 
 
Az ajánlatok átvételéről ajánlatkérő elismervényt állít ki, és egyben gondoskodik arról, hogy 
az átvétel időpontjától az ajánlatok bontásáig az Ajánlatkérőn kívül az ajánlatokhoz illetéktelen ne 
jusson. Az ajánlatok csomagolásának sértetlenségéről az átvétel időpontjától kezdve a bontásig az 
Ajánlatkérő köteles gondoskodni.  
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A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha a 
kézhezvételére a benyújtásra megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlattevő 
felelőssége, ha a postai úton, gyorspostán vagy más futárszolgálattal küldött ajánlat a fentiekben 
feltüntetett időpontra, vagy megadott helyre nem érkezik meg. 

 
Az ajánlat akkor minősül az ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha legkésőbb az 
ajánlattételi határidő lejártáig a fent megjelölt helyen, dokumentáltan (átvételi elismervénnyel 
igazoltan) az Ajánlatkérő birtokában van. 

 
A benyújtott dokumentumokat Ajánlatkérő nem küldi vissza. Az ajánlat elkészítésével és 
benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség és kockázat az ajánlattevőt terheli. Az eljárás 
lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető 
felelőssé, vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 
 
Az ajánlattevő köteles ajánlatában megtenni az úgynevezett ajánlati nyilatkozatot, azaz 
kifejezetten nyilatkozni az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
 
Az ajánlat eredeti példányának e nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia, szemben az 
ajánlat részeként benyújtandó többi dokumentummal, amelyek egyszerű másolatban is 
benyújthatóak. 
 
Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia 
kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény értelmében mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
 
Az ajánlatnak lényeges eleme a felolvasólap, mely tartalmazza a 68. § (4) bekezdése szerinti 
információkat. 
 
Az ajánlat tartalmi elemei közé tartozik a közbeszerzés azon részének/részeinek megjelölése, 
amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, illetve az e részek 
tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók 
megnevezése.  
 
Öntisztázás lehetősége 
Az öntisztázás jogintézménye lehetővé teszi a kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő 
számára, hogy a kizáró ok fennállása ellenére is igazolhassa a megbízhatóságát az általa megtett 
öntisztázó intézkedések révén. 
 
A Kbt. 64. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában szabályozott 
kizáró ok kivételével bármely más kizáró ok fennállása esetén hozhat olyan 
intézkedéseket, amelyek a kizáró ok fennállása ellenére is igazolják a gazdasági szereplő 
megbízhatóságát. A Kbt. 188. § (2) bekezdése határozza meg azokat az intézkedéseket, 
amelyeket a gazdasági szereplő a megbízhatósága érdekében köteles megtenni. A gazdasági 
szereplő saját döntése, hogy milyen intézkedéseket tesz meg a megbízhatósága igazolása 
érdekében, valamint őt terheli a megbízhatósága bizonyítása.  
A Kbt. 64. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő konkrét közbeszerzési eljárás során mérlegelés 
nélkül köteles elfogadni a gazdasági szereplő megbízhatóságát, ha azt a Hatóság vagy bíróság 
jogerős határozata megállapította. 
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Ha az érintett gazdasági szereplő az ajánlatkérő által előírt kizáró ok hatálya alá esik, 
azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát és 
ezt a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy 
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti 
jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett 
intézkedések rövid leírását nyilatkozatban benyújtani.  
 
A nyilatkozathoz a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált 
határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) 
bekezdése szerinti jogerős határozatát is csatolni kell!!! 
  
4.) Üzleti titok: 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukban, hiánypótlásukban, 
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve 
a védett ismeretet is) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §] tartalmazó 
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, figyelemmel a Kbt. 44. § (2) bekezdése szerinti 
korlátozásra. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan 
sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz az 
ajánlatban, hiánypótlásban és a Kbt. 72. § szerinti indokolásban indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala 
miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott 
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. [Kbt. 44. 
§] 
Az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti, ha valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe 
ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem 
javítja; vagy a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 
 
5.) Egyösszegű Ajánlati Ár (Vállalkozói díj)  
5.1. Mindkét részben a felolvasólapon feltüntetett tartalékkeret nélküli egyösszegű nettó ajánlati ár 
(átalányár) alátámasztására ajánlattevőknek árazott költségvetést kell csatolni az ajánlatban.  
 
Az egyösszegű ajánlati ár a Létesítmény teljes körű megvalósítására vonatkozik, mely tartalmaz 
minden – a beruházás teljesítését befolyásoló – költséget, beleértve: 

 a Létesítmény megvalósításához szükséges kiadásokat, az építési munkákra 
vonatkozó hatályos Európai és Magyar szabványokban, műszaki előírásokban és 
műszaki irányelvekben előírt követelmények, a hatályos jogszabályok, valamint 
Dokumentációban foglaltak betartásával (anyag, bér, gép, felvonulás, szállítás, 
ellenőrző mérések és vizsgálatok, segédszerkezetek és anyagok, stb. költségeit, 
minden adót, illetéket és szolgáltatást, mely a munkák megfelelő elvégzéséhez, 
szükséges); 

 a beruházás ideje alatt bekövetkező árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot; 

 a hatósági engedélyekben foglaltak megvalósításával kapcsolatos költségeket; 

 az esetlegesen szükséges tervezői művezetés költségeit, illetve közmű üzemeltetők 
szakfelügyeleti díjait; 

 a kivitelezés ideiglenes melléklétesítményei kiépítésének, elbontásának költségeit; 

 a vagyonvédelemmel kapcsolatos költségeket; 

 Megrendelő által nem biztosított, de Vállalkozói teljesítés érdekkörébe eső minden 
egyéb engedély, hozzájárulás beszerzésének a költségeit, valamint 

 minden felmerülő költséget, mely a Létesítmény megvalósításához és üzembe 
helyezéséhez, Vállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 
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Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyösszegű ajánlati ár megállapítása 
során legyenek figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) 
Korm. rendeletben, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendeletben, illetve a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló 
15/2017. (VI. 7.) MvM rendeletben foglaltakra.  
 
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme 
is csak ez lehet. 
Abban az esetben, amennyiben az ajánlattevő az ajánlati árát alulprognosztizálja, az ebből eredő 
többletköltségeket, nem kalkulált kiadásokat, vagy harmadik személyeket érő esetleges károkat 
nem háríthatja át az ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.  
 
6.)Szakmai ajánlat: 
Mindkét rész esetében az egyösszegű nettó ajánlati ár alátámasztására ajánlattevőknek az 
ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni a szakmai ajánlat részeként.  
 
Az árazott költségvetések benyújtásának elmulasztása az ajánlatban az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi, hiánypótlás keretében történő bekérésre jogszerű 
lehetőség nincs, következésképpen az esetleges hiánypótlási felhívás a Kbt. 71. § (8) 
bekezdés b) pontjába ütközne.   

 
7.) Az ajánlatok bontásának és ismertetésének szabályai 
 
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell 
megkezdeni. 
 
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 
személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. 
 
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján 
értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló 
fedezet összege is. 
 
Az ajánlatok felbontásáról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt 
napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.  
A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az 
összes - beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküldeni. A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján az ajánlat érvénytelen, ha azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 
 
8.) A bírálat folyamata 

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-
e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági 
szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

Az ajánlatkérő a Kormány rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát 
a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is, valamint szükség szerint a 71-72. § szerinti 
bírálati cselekményeket (hiánypótlás, felvilágosítás kérés, aránytalanul alacsony ár esetében 
indokolás kérés) elvégzi. 
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Az ajánlatkérő csak azokat az ajánlatokat köteles értékelni, amelyeket a fentiek szerinti ellenőrzés 
- ideértve az esetleges hiánypótlást, felvilágosítás kérés, aránytalanul alacsony ár esetében 
indokolás kérés - eredményeként megfelelőnek talált. 

 

Mindkét részben ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempont [Kbt. 
76. § (2) bekezdés c) pont] alapján értékeli az alábbiak szerint: 

 

Részszempont      Súlyszám  

1. Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó Ft)     70 
(tartalékkeret nélkül) 
 
2. Többlet jótállás mértéke a minimálisan kötelező  30 
36 hónap felett 
(minimum 0 hónap, maximum 24 hónap, 
előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg)      
            
A legjobb ár-érték arány kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
alsó határ: 0 pont, felső határ: 10 pont. 
 
Egyösszegű Ajánlati Ár (tartalékkeret nélkül) (nettó Ft) 
A részszempont esetében a legalacsonyabb ajánlati ár kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat 
pedig a fordított arányosítás módszerével számítva a legkedvezőbb megajánláshoz képest 
arányosan kevesebbet (a pontskála 0-10 pontig terjed) a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában 
(K.É. 147. szám, 2016/12/21) 1. számú mellékletében foglaltak szerint, az alábbi képlet 
felhasználásával: 
(P - Pmin) / (Pmax-Pmin) = Alegjobb / Avizsgált 
azaz 
P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax - Pmin) + Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
Az ajánlatkérő a pontszámítást két tizedes jegy pontossággal végzi, a két tizedes jegyre történő 
kerekítés a matematika szabályai szerint történik.  
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Többlet jótállás mértéke a minimálisan kötelező 36 hónap felett  
A pontszámok meghatározása a két szélsőértéktől (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) való 
távolságok arányának megfelelően, az arányosítás szabályai szerint kerülnek kiszámításra két 
tizedes jegy pontosságig, az alábbi képlet alkalmazásával:  
Pvizsgált = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) *(P max 
− P min) + P min 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja  
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. 
 
Az értékelés során adható pontszám 0-10 pont. A legkedvezőbb szintet elérő vagy annál 
kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlat egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával 
megegyező pontszámot kapja, ebben az esetben Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy 
végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok 
meghatározásánál, vagyis a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott 
értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. 
A legkedvezőtlenebb értéket tartalmazó ajánlatok az értékelés során adható pontszám alsó 
határával megegyező pontszámot kapják, a 0 hónap megajánlás 0 pontot kap, a két szélső – 
legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb – érték közé eső megajánlás pedig a két szélsőértéktől való 
távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. Az így kialakított pontszámok a súlyszámmal 
felszorzásra, majd összeadásra kerülnek.  
 
Mindkét részben az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 
megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat 
benyújtani. 

A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, 69. § (4) bekezdés szerinti 
felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő 
azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében 
bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. 
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az 
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott 
igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel 
el vagy felvilágosítást kér. 

Ha az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem vagy az 
esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az 
igazolásokat az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési 
szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások 
benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg 
nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmény a kizáró okok tekintetében az e 
törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a 
legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő 
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legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben 
csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés 
meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti 
lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik 
ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem 
változik. 

Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági 
szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő 
tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolásokat. 
 
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának, 
érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes 
indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három 
munkanapon belül írásban tájékoztatja az ajánlattevőt.  
Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor ajánlatkérő írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, a 
Kbt. 79. § (1) bekezdése szerint minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy 
elektronikus úton megküld.  
 
9.) Szerződéskötés 
Mindkét részben ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével 
kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

A nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 
napjától számított hatvan nappal meghosszabbodik. 

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni. Ha e törvény 
másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az 
összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az 
értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés – megküldése napját 
követő öt napos időtartam lejártáig 

 
10.)Az ajánlattétel költségei 
Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli. 
Az Ajánlatkérő nem téríti meg az Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítésével felmerült kiadásait. Az 
Ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető ezen költségek részben vagy egészben történő 
megtérítésére. 
 

Az Ajánlattevő köteles tudomásul venni, hogy az Ajánlatkérő az ajánlatok elkészítéséért sem a 
nyertes Ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet, illetve a benyújtott ajánlatokat nem tudja 
visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben. 
 
11.) Az eljárás során használt nyelv 

 

Az eljárás az ajánlattétel nyelve a magyar.  
Az ajánlatkérő az ajánlatban csatolt dokumentumok vonatkozásában előírja a Kbt. 47.§ (2) 
bekezdésének alkalmazását. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) 
bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 
eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
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Az ajánlat részeként benyújtani kívánt nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű 
fordítása is csatolandó. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Ajánlatkérő felelős fordítás alatt azt érti, 
hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért is az ajánlattevő 
felelős. Ajánlattevő cégszerű képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az ajánlatban külön 
nyilatkoznia kel, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel és ezért 
az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fordítást tartalmilag az OFFI 
megbízásával ellenőriztesse.  
 
12.) A közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 
 
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a 
piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; 
 
Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; 

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

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 
alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

 
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség 
biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében 

- nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen; 
- más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt;  
- más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) 
bekezdés]. 

 
Közös ajánlattevők: több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös 
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia 
kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel esetén be kell csatolni a közös 
ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges 
felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők 
munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében. 
 
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (vagy személy) 
 
Ajánlattevők az előírt alkalmassági feltételek igazolásához más szervezeteket is igénybe vehetnek, 
azonban ehhez bizonyítaniuk kell, hogy a szükséges erőforrások ténylegesen rendelkezésre fognak 
állni a szerződés teljesítéséhez. Az ajánlatkérő tájékoztatása végett a kapacitásaikat rendelkezésre 
bocsátó szervezeteket az ajánlatban meg kell nevezni.  
 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely 
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 



 

12 

 

követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is 
támaszkodik… csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Azaz az ajánlattevők más szervezetek kapacitására is támaszkodhatnak az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelésük igazolása érdekében, a másik szervezet adatai egyrészt 
helyettesíthetik, másrészt ki is egészíthetik az ajánlattevő alkalmasság igazolása körében megjelölt 
adatait és így az ajánlattevő alkalmassá válik a szerződés teljesítésére. 
A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését 
igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt 
vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a 
teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 
 
13.) Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján  
Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az 
ajánlattevő tájékoztatást kaphat: 
 
Országos Közegészségügyi Intézet 
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levélcím: 1437 Pf.: 839  
Telefon: +36 1 476 1100 
Fax: +36 1 476 1390  
E-mail: oki.titkarsag@oki.antsz.hu 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság 
1051 Budapest, József nádor tér 2-4 
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 
Telefon: +36 (l) 795-1400 
Fax: +36 (l) 318-2570 
Honlap: www.kormany.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 
Tel.: +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
Honlap: www.mbfh.hu 
 
NAV   
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Tel.: +36- 1-428-5100 
Fax: +36-1- 428-5382  
Honlap: www.apeh.hu 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
H-1051 Budapest, József nádor tér 4.  
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.  
Telefon: +36-06-1-374-2700 
Fax: +36-06-1-374-2925  

mailto:oki.titkarsag@oki.antsz.hu
http://www.mbfh.hu/
http://www.apeh.hu/
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E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
Honlap:http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek 
 
 
Földművelésügyi Minisztérium  
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postai cím: 1860 Budapest 
Telefon: 06-1-795-2000 
Telefax: 06-1-795-0200  
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek 
 
Közbeszerzési Hatóság 
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 
Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 
Telefon: 06-1-882-8502 
Telefax: 06-1-882-8503 
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 
 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. 
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.:675 
Telefon: +36 1 224 9100 
E- mail cím: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu 
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Járási Hivatal Munkavédelmi és 
Munkaügyi Főosztály; Munkaügyi Ellenőrzési Osztály, Mv. és Mu. Hatósági és Behajtási 
Osztály 
1036 Budapest, Váradi u. 15. 
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. 
tel: 06-1-323-3600 
fax: 06-1-323-3602 
Email:munkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu,munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 
7621 Pécs, Király u. 46. 
Postacím: 7602 Pécs, Pf. 406/1. 
tel: 06-72-896-052 
E-mail: pecs.munkaved.munkaugy@baranya.gov.hu 
 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési 
Osztály 
6000 Kecskemét, Klapka u. 34. 
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 230. 
tel: 06-76-795-725 
fax: 06-76-795-762 
E-mail: munkavedelem-munkaugy@bacs.gov.hu 
 

mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek
mailto:munkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu,%20munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu
mailto:pecs.munkaved.munkaugy@baranya.gov.hu
mailto:pecs.munkaved.munkaugy@baranya.gov.hu
mailto:munkavedelem-munkaugy@bacs.gov.hu
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Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.  
Postacím: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. 
tel: 06-66-529-440 
fax: 06-66-529-465 
E-mail: bekes-kh-ffo-mu@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési 
Osztály 
3530 Miskolc, Mindszent tér 1.  
Postacím: 3501 Miskolc Pf. 173.  
tel: 06-46-500-570 
fax: 06-46-500-580 
E-mail: munkaugy-munkavedelem@borsod.gov.hu 
 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 
6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 
Postacím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 
tel: 06-62-680-540 
fax: 06-62-680-541 
E-mail: mmo@csongrad.gov.hu 
 
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 
8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 6. 
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 373. 
tel: 06-22-511-000 
fax: 06-22-316-577 
E-mail: ffmu@fejer.gov.hu ffmmo@fejer.gov.hu 
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és 
Munkaügyi Osztály 
9028 Győr, Tatai út 3. "D" épület 
Postacím: 9002 Győr, Pf. 23. 
tel: 06-96-795-871 
E-mail: munkavedelem.munkaugy@gyor.gov.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 
4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 14. 
tel: 06-52-417-340 
fax: 06-52-516-102 
E-mail: munkaugyiellenorzes.debrecen.jh@hajdu.gov.hu 

 

mailto:bekes-kh-ffo-mu@ommf.gov.hu
mailto:bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:munkaugy-munkavedelem@borsod.gov.hu
mailto:mmo@csongrad.gov.hu
mailto:ffmu@fejer.gov.hu
mailto:ffmmo@fejer.gov.hu
mailto:munkavedelem.munkaugy@gyor.gov.hu
mailto:munkaugyiellenorzes.debrecen.jh@hajdu.gov.hu
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Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 
3300 Eger, Szarvas tér 1. 
Postacím: 3301 Eger, Pf. 133. 
tel: 06-36-512-090 
fax: 06-36-512-091 
E-mail: mmeo@heves.gov.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és 
Munkaügyi Osztály 
5000 Szolnok, Kellner Gyula út 2-4. III. emelet 
Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 183. 
tel: 06-56-510-840 
fax: 06-56-510-848 
E-mail: szolnokjh.mvedmugy@jasz.gov.hu 
 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási, 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási és Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi 
Osztály 
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. 
Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 128. 
tel: 06-34-512-372, 06-34-512-373 
fax: 06-34-512-377 
E-mail: foglalkoztatas.mu@komarom.gov.hu 
 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Foglalkoztatási, 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály; 
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 
3101 Salgótarján, Pf. 7. 
tel: 06-32-520-450 
fax: 06-32-520-453 
E-mail: munkavedelem.munkaugy@nograd.gov.hu 
 
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztály; Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztály 
1135 Budapest, Lehel út 43-47. 
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265. 
tel: 06-1-236-3900 
fax: 06-1- 236-3999 
E-mail: munkaugy@pest.gov.hu 
 
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; 
 Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 
7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. 
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 365. 
tel: 06-82-529-699 
fax: 06-82-529-691 
E-mail: munkaugyi.ellenorzes@somogy.gov.hu, munkaugy.vedelem@somogy.gov.hu 

mailto:szolnokjh.mvedmugy@jasz.gov.hu
mailto:foglalkoztatas.mu@komarom.gov.hu
mailto:munkavedelem.munkaugy@nograd.gov.hu
mailto:munkaugy@pest.gov.hu
mailto:munkaugyi.ellenorzes@somogy.gov.hu
mailto:munkaugy.vedelem@somogy.gov.hu


 

16 

 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztály 
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. 
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 421. 
tel: 06-42-407-511 
fax: 06-42-407-484 
E-mail: munkavedelem.nyiregyhaza@szabolcs.gov.hu 
 
Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási, 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi 
Osztály 
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
Postacím: 7101 Szekszárd, Pf. 470.  
tel: 06-74-529-782 
fax: 06-74-528-127  
E-mail: mmo@tolna.gov.hu 
 
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási, 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi 
Osztály 
9700 Szombathely, Hargita u. 31. 
Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 243. 
tel: 06-94-513-720 
fax: 06-94-513-735 
E-mail: munkavedelem.munkaugy@vas.gov.hu 
 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 3. 
Postacím: 8210 Veszprém, Pf: 1020 
Tel: 06-88-885-930 
Fax: 06-88-550-842 
E-mail: veszprem.munkaugy@veszprem.gov.hu 
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi 
Osztály 
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. 
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 266. 
tel: 06-92-549-375 
fax: 06-92-549-278 
E-mail: munkaugy@zala.gov.hu 

 

 

 

mailto:munkavedelem.nyiregyhaza@szabolcs.gov.hu
mailto:mmo@tolna.gov.hu
mailto:munkavedelem.munkaugy@vas.gov.hu
mailto:veszprem.munkaugy@veszprem.gov.hu
mailto:munkaugy@zala.gov.hu
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II. 
MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 
1. rész: Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 
Kirendeltség Kormányablak kialakítása 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 11. 
 
Az épület leírása: 

Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11., hrsz. 1 - eredetileg nőtlen tiszti lak, később városháza. 

Az épület műemlék, műemléki törzsszáma: 9288 

1912-13-ban épült a nőtlen tiszti lak ("kantár"). Stílusában a szemben lévő Centrál Szállóhoz 

illeszkedik, eklektikus, egyemeletes fachwerkes homlokzati részletekben gazdag épület. 

 

Az épület pince, földszint, emelet vertikális elrendezésű, magastetős kialakítású. 

A tervezett Kormányablak az épület földszintjén, a jelenlegi állapot szerinti alaprajz négy 

helyiségében és a közlekedő egy részében fog elhelyezkedni. Az épület többi részében járási 

hivatal lesz elhelyezve. Az installációs rendszerek (épületgépészet, épületvillamosság, riasztó, 

tűzjelző, informatika és egyéb gyengeáramú berendezések) a járási hivatallal részben közös 

alaprendszerekre lesznek felépítve. 

Telek területe: 1558 m2 

Földszinti bruttó alapterület: 336,45 m2 

Hasznos alapterületek: 

Pince 237 m2 

Földszint 261 m2 

Emelet 245 m2 

összesen: 743 m2 

A kormányablak számára szolgáló épületrész hasznos alapterülete: 152 m2. 

 

Építési munkák részletezése 

A tervezett rendeltetés a meglévő alapterületen elhelyezhető, bővítésre nincs szükség. A 2000-es 

évek elején elvégzett felújítás és átalakítás miatt az épület állapota megfelelő. 

Az építési munkák során a mű alá vett szerkezetekre falkutatást kell végezni. 

Az épületrészben ügyfélteret, ügyintézői teret, váróteret, háttérirodát és bizalmas tárgyalót kell 

kialakítani. A kapcsolódó kiszolgáló helyiségek az épület többi részén a járási hivatal területén 

helyezkednek el, ezen a területen építőmesteri munkák végzésére nincs szükség, de a 

kormányablak területére kerülő épületgépészeti, erősáramú és gyengeáramú rendszerek et 

csatlakoztatni kell. 
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Felújítás és átalakítás építőmesteri munkái: 

- szerelt válaszfal bontása a két iroda között az ügyféltér létrehozása érdekében, 

- új szerelt falak és aknafalak építése az installációs vezetékek számára, 

- új üvegfal építése a kormányablak és a járási hivatal közlekedőfelülete közé, 

- nyílásbefalazások, nyílásáthidalások készítése, 

- vakolatok javítása, új vakolatok készítése, 

- belső nyílászárók felújítása, új belső nyílászárók beépítése, 

- padlóburkolatok cseréje, 

- akusztikus álmennyezet építése az ügyféltérben, 

- beépített bútorok építése, 

- festés és mázolás. 

 

Felújítás és átalakítás installációs rendszerekkel kapcsolatos munkái: 

- fűtési rendszer átalakítása a padlóban vezetett alapvezetékekkel, új radiátorokkal, meglévő 

 megmaradó kazánra kötve, 

- VFR rendszerű épülethűtés beltéri egységeinek kiépítése, 

- erősáramú épületvillamossági rendszerek cseréje, felújítása, új elosztók építése, elektromos

 aljzatok kiépítése, új világítási rendszerek építése, 

- új informatikai rendszer kiépítése, 

- új riasztórendszer kiépítése az épület többi részére tervezett alaprendszerhez csatlakozva, 

- új tűzjelző rendszer kiépítése az épület többi részére tervezett alaprendszerhez 

csatlakozva. 

 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű 

és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 

dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a 

megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés 

mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, 

hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában 

igazolnia kell. 

 

Az építési munkák részletes leírását a fenti műszaki követelmények és az árazatlan költségvetés 

tartalmazza, valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képezi az ajánlatkérő által 

rendelkezésre bocsátott kivitelezési dokumentáció.  

 

Nyertes ajánlatevő feladata a kivitelezési munka elvégzésén túl, a megvalósulási tervdokumentáció 

elkészítése és a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig az ajánlatkérő számára történő 

átadása. 
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SZAKMAI AJÁNLAT 
 

Az egyösszegű nettó ajánlati ár alátámasztására ajánlattevőknek az ajánlathoz árazott 
költségvetést kell csatolni a szakmai ajánlat részeként.  
 
Az árazott költségvetés benyújtásának elmulasztása az ajánlatban az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi, hiánypótlás keretében történő bekérésre jogszerű 
lehetőség nincs, következésképpen az esetleges hiánypótlási felhívás a Kbt. 71. § (8) 
bekezdés b) pontjába ütközne.   
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2. rész: Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 
Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása  
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 11. 
 
Az épület leírása: 

Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11., hrsz. 1 - eredetileg nőtlen tiszti lak, később városháza. 

Az épület műemlék, műemléki törzsszáma: 9288 

1912-13-ban épült a nőtlen tiszti lak ("kantár"). Stílusában a szemben lévő Centrál Szállóhoz 

illeszkedik, eklektikus, egyemeletes fachwerkes homlokzati részletekben gazdag épület. 

 

Az épület pince, földszint, emelet vertikális elrendezésű, magastetős kialakítású. 

A tervezett Kormányablak az épület földszintjén, a jelenlegi állapot szerinti alaprajz négy 

helyiségében és a közlekedő egy részében fog elhelyezkedni. Az épület többi részében járási 

hivatal lesz elhelyezve. Az installációs rendszerek (épületgépészet, épületvillamosság, riasztó, 

tűzjelző, informatika és egyéb gyengeáramú berendezések) a járási hivatallal részben közös 

alaprendszerekre lesznek felépítve. 

Telek területe: 1558 m2 

Földszinti bruttó alapterület: 336,45 m2 

Hasznos alapterületek: 

 

Pince 237 m2 

Földszint 261 m2 

Emelet 245 m2 

összesen: 743 m2 

 

A járási hivatal kirendeltsége számára szolgáló épületrész hasznos alapterülete: 591 m2. 

 

Építési munkák részletezése 

A tervezett rendeltetés a meglévő alapterületen elhelyezhető. A 2000-es évek elején elvégzett 

felújítás és átalakítás miatt az épület állapota megfelelő. 

Az építési munkák során a mű alá vett szerkezetekre falkutatást kell végezni. 

A járási hivatal kirendeltsége az épület nagyobb részében fog elhelyezkedni, a kisebb részében 

kormányablak kap helyet, amely külön beruházásban létesül. 

Az épület pincéjében a meglévő irattári helyiségeket, közlekedőket és egyéb helyiségeket fel kell 

újítani, valamint egy új szerverhelyiséget is ki kell alakítani. Az épület pincéjének délkeleti 

sarkában lévő helyiséget utólagos talajnedvesség elleni szigeteléssel kell ellátni. 

A földszinten fog elhelyezkedni a külön beruházásban megvalósuló kormányablak. A földszinten 

közlekedők, irodák felújítása és átalakítása, illetve a meglévő vizesblokk átalakítása tervezett. 

Az emeleten három iroda összevonásával előadótermet kell kialakítani, emellett tanácsterem, 

irodák, teakonyha kialakítása, az összes helyiség felújítása tervezett. 
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Felújítás és átalakítás építőmesteri munkái: 

- válaszfalak bontása az előadóterem létrehozása érdekében, 

- új szerelt falak és aknafalak építése az installációs vezetékek számára, 

- nyílásbefalazások, nyílásáthidalások készítése, 

- vakolatok javítása, új vakolatok készítése, 

- belső nyílászárók felújítása, új belső nyílászárók beépítése, 

- padlóburkolatok cseréje, 

- beépített bútorok építése, 

- festés és mázolás. 

 

Felújítás és átalakítás installációs rendszerekkel kapcsolatos munkái: 

- fűtési rendszer átalakítása a padlóban vezetett alapvezetékekkel, új radiátorokkal, meglévő 

 megmaradó kazánra kötve, 

- VFR rendszerű épülethűtés kiépítése, 

- erősáramú épületvillamossági rendszerek cseréje, felújítása, új elosztók építése, elektromos

 aljzatok kiépítése, új világítási rendszerek építése, 

- új informatikai rendszer kiépítése, 

- új riasztórendszer kiépítése, 

- új tűzjelző rendszer kiépítése. 

 

Külső homlokzati munkák: 

- homlokzatjavítás, homlokzatvakolás, festés meglévő színre, 

- padlásfödém utólagos hőszigetelése, 

- nyílászárók felújítása, pászítás, mázolás meglévő színre, 

- előlépcső felújítása 

- előtető építése, 

- homlokzati bádogos szerkezetek felújítása. 

Meg kell oldani a homlokzat galambmentesítését drótháló alkalmazásával. 

 

Tetőszerkezet: 

- tetőhéjalás javítása, pótlása meglévővel azonos anyaggal, 

- bádogos szerkezetek javítása. 

A tetőszerkezet faelemei megfelelő állapotban vannak, de a felújítás átalakítás során ezeket 

ellenőrizni kell. Meg kell oldani a padlástér galambmentesítését a padlástéri nyílások dróthálóval 

történő lezárásával. 

 

Talajnedvesség és talajvíznyomás elleni szigetelés: 

- lábazat és pincefalak talajnedvesség elleni szigetelése tömbinjektálással. 

 

Külső munkák: 

- épület előtti és épület körüli térburkolat cseréje, felújítása 

- 100 méteren belüli tűzcsapok ellenőrzése 

- akadálymentes emelőlap és korlátlift működőképessé tétele 
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321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű 

és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 

dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a 

megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés 

mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, 

hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában 

igazolnia kell. 

 

Az építési munkák részletes leírását a fenti műszaki követelmények és az árazatlan költségvetés 

tartalmazza, valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képezi az ajánlatkérő által 

rendelkezésre bocsátott kivitelezési dokumentáció.  

 

Nyertes ajánlatevő feladata a kivitelezési munka elvégzésén túl, a megvalósulási tervdokumentáció 

elkészítése és a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig az ajánlatkérő számára történő 

átadása. 

 
 

SZAKMAI AJÁNLAT 
 

Az egyösszegű nettó ajánlati ár alátámasztására ajánlattevőknek az ajánlathoz árazott 
költségvetést kell csatolni a szakmai ajánlat részeként.  
 
Az árazott költségvetés benyújtásának elmulasztása az ajánlatban az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi, hiánypótlás keretében történő bekérésre jogszerű 
lehetőség nincs, következésképpen az esetleges hiánypótlási felhívás a Kbt. 71. § (8) 
bekezdés b) pontjába ütközne.   
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III.  
 

SZERZŐDÉS TERVEZETEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
(tervezet) 
1. RÉSZ 

 

amely létrejött egyrészről a 

Név: Békés Megyei Kormányhivatal  

Székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor. 2. 

Adószám:   

Pénzforgalmi számlaszám:    

Képviseli: dr. Takács Árpád kormánymegbízott, (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről 

Cégnév:  

Székhely:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám:   

Pénzforgalmi számlaszám: 

Képviseli:  ………………………………………….., (a továbbiakban: Vállalkozó) 

– a Megrendelő és a Vállalkozó továbbiakban együttesen: Felek – között alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek szerint. 

Előzmények 

 

Békés Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő „Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai 
Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása” tárgyban a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Rész 
szerint, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le két részben.  

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen az 1. részben Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása - a Megrendelő a 
Vállalkozót hirdette ki nyertesnek, amelynek alapján a Felek jogosultak a jelen vállalkozási 
szerződést (továbbiakban: Szerződés) megkötni a Kbt. 131. §-ában előírtak szerint. 

 

1. A szerződés tárgya, teljesítés helye 
 
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárásban 
meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel, a kiadott kiviteli 
tervdokumentáció, valamint az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban 
megfogalmazott műszaki leírás alapján, továbbá a Vállalkozó ajánlatában részletezett feltételek 
szerint. 
 
1.2. A kivitelezési tervdokumentációt Megrendelő biztosítja. 
 
1.3. A teljesítés helye és hrsz-a: Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11., hrsz. 1   
 
 



 

   

2. A Vállalkozó feladata, teljesítés módja 
 
2.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kormányablak kialakításával párhuzamos folyik az épület 
teljes felújítása. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Mezőkovácsházai Járási 
Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltsége épületének felújítását kivitelező vállalkozóval a kivitelezés 
ideje alatt az építési munkákat összehangolja, beleértve ebbe a munkaterület lehatárolását és az 
organizációt is. 

2.2. A felek megállapodása szerint Vállalkozó köteles a Létesítményt szerződésszerűen, teljes 
körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, 
jogszabályoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően 
határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket 
beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni.  

2.3. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkák felügyeletéről, a munkavégző személyzetről, az 
anyagokról, a berendezésekről, az eszközökről és minden egyéb olyan, ideiglenes vagy állandó 
jellegű tételről, amelyekre szükség van a szerződésben előírt vagy abból következő tervezés, 
munkavégzés, teljesítés és hibajavítás elvégzéséhez. 

2.4. Vállalkozó a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért teljes 
mértékben felelős, azokat úgy kell megválasztania, hogy senki biztonságát ne veszélyeztessék, 
illetve a környezetben kárt ne okozzanak. 

2.5. Vállalkozónak mentesítenie kell Megrendelőt a Vállalkozó felelősségéből adódó a 
szerződéssel összefüggésben harmadik fél részéről felmerülő igény, kár, költség, vagy peres eljárás 
tekintetében. 

2.6. Vállalkozó köteles a Munkák kivitelezésének teljes időtartama alatt gondoskodni az építési 
terület biztonságáról, és felelős azért, hogy megtegye a szükséges lépéseket Megrendelő 
alkalmazottai és képviselői, illetve harmadik személyek védelmére a Munkák megvalósítása 
közben előforduló esetleges veszteségek vagy balesetek ellen. 

2.7. Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles építési naplót nyitni, és azt – a 191/2009. 
(IX.15.) Kormányrendelet szerint – naprakészen vezetni. Az építési naplóba Felek felelős 
képviselői bejegyzésre jogosultak. 

2.8. Vállalkozó köteles Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan 
lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. Az ilyen 
felülvizsgálat, vagy vizsgálat nem mentesíti Vállalkozót a szerződés szerinti semmilyen 
kötelezettsége alól. 

2.9. Azon eseteket kivéve, amikor Megrendelő helyszíni képviselője útján másként rendelkezik, 
Vállalkozó köteles a helyszínről folyamatosan, saját költségén engedéllyel rendelkező kezelőhöz 
elszállítani, eltávolítani a bontási anyagokat, a hulladékot, törmeléket és a szemetet. 

2.10. Az eltakarásra kerülő munkarészekről Vállalkozó 2 munkanappal előbb köteles Megrendelőt 
értesíteni. Vállalkozó az építési naplóba történő bejegyzésen kívül az értesítést e-mailben, illetve 
faxon is köteles megküldeni. 

2.11. Vállalkozó a Létesítmény megvalósítása során megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező 
szerelvényt, készüléket és berendezést használhat fel, építhet be. Az egyedi termékek esetében a 
tervező által meghatározott műszaki megoldástól és követelményektől kizárólag Megrendelő 
hozzájárulásával, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ban foglaltak szerint térhet el. 
Fentiektől történő minden eltérés esetén a hibás terméket köteles visszabontani és a vonatkozó 
követelményeknek megfelelő terméket, szerkezetet beépíteni. 

2.12. Vállalkozó a szerződéses munkafeladatok megvalósításához az engedélyeket és műszaki 
dokumentációt, valamint az érvényes szabványokat, alkalmazási és felhasználási előírásokat, 
műszaki irányelveket, előírásokat, továbbá a jóváhagyott technológiai utasításokat köteles a 
munkahelyen tartani és azokat maradéktalanul betartani. Vállalkozónak ezen kötelezettségét 
alvállalkozói, beszállítói felé is érvényesítenie kell. 

2.13. Ha Vállalkozó a munkavégzés folyamán rajta kívül álló okokból felmerült, előre nem látható 
akadállyal találja magát szemben, köteles erről Megrendelőt azonnal értesíteni. 



 

   

2.14. A munkahely elkerítéséről, a munkavédelemről, a környezetvédelemről, az 
óvórendszabályok, a tűzvédelmi, környezetvédelmi és az egészségügyi rendszabályok 
megtartásáról, megtartatásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. 

2.15. Vállalkozó köteles a tevékenységéből származó veszélyes hulladékokat a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően kezelni, elszállítani, szükség esetén az átmeneti tárolást megoldani. 

2.16. Amennyiben bármely termék, eszköz, anyag tekintetében az előírt engedélyeket 
visszavonják, azok forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, Vállalkozó 
köteles a körülményekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben van olyan 
termék, eszköz, anyag, amely a kiesett terméket pótolhatja, a felek erről közösen állapodnak meg. 
A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek Vállalkozót terhelik. 

2.17.  Vállalkozó hozzájárul a jelen ügyben keletkezett szerződés, illetőleg a szerződés 
teljesítésével összefüggésben keletkezett dokumentumok és bizonylatok Megrendelő és az 
ellenőrzésre jogosult szervezetek által történő ellenőrzéséhez. A Vállalkozó az esetleges vizsgálat 
esetén vállalja, hogy az ellenőrzést ezen szervezetek részéről tűri, illetőleg a kért felvilágosítást 
megadja, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén 
másolatban átadja.  

3. A munkaterület átadása, teljesítési határidő 
 
3.1. A munkaterület átadás-átvételének napja: a szerződéskötéstől számított 5 naptári nap. 
3.2. Felek a Vállalkozó általi teljesítés határidejét a munkaterület átadásától számított 60 naptári 
napban határozzák meg. 
3.3. Vállalkozó részére előteljesítés megengedett a Megrendelő előzetes tájékoztatása, illetve 
megállapodása alapján. 
3.4. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező 
Létesítmény közcélokat szolgál, így fenti határidőben és tartalommal, valamint minőségben való 
átadása a Megrendelő különösen fontos érdeke. 
 

4. Vállalkozói díj, tartalékkeret 
 

4.1. Megrendelő, Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén nettó ………………,- Ft, azaz 
………………forint vállalkozói díjat fizet. 

4.2. A fenti összeg egyösszegű átalányár, a Létesítmény teljes körű megvalósítására vonatkozik, 
mely tartalmaz minden – a beruházás teljesítését befolyásoló – költséget, melynek alapját a 
közbeszerzési dokumentumok, műszaki mellékletét alkotó árazatlan költségvetési kiírás, műszaki 
leírás, a mellékelt tervrajzok, valamint a feltett kérdésekre kapott megállapítások együttesen 
képezik, beleértve:  
 

 a Létesítmény megvalósításához szükséges kiadásokat, az építési munkákra vonatkozó 
hatályos Európai és Magyar szabványokban, műszaki előírásokban és műszaki 
irányelvekben előírt követelmények, a hatályos jogszabályok, valamint Dokumentációban 
foglaltak betartásával (anyag, bér, gép, felvonulás, szállítás, ellenőrző mérések és 
vizsgálatok, segédszerkezetek és anyagok, stb. költségeit, minden adót, illetéket és 
szolgáltatást, mely a munkák megfelelő elvégzéséhez, szükséges); 

 a beruházás ideje alatt bekövetkező árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot; 

 a hatósági engedélyekben foglaltak megvalósításával kapcsolatos költségeket; 

 az esetlegesen szükséges tervezői művezetés költségeit, illetve közmű üzemeltetők 
szakfelügyeleti díjait; 

 a kivitelezés ideiglenes melléklétesítményei kiépítésének, elbontásának költségeit; 



 

   

 a vagyonvédelemmel kapcsolatos költségeket; 

 Megrendelő által nem biztosított, de Vállalkozói teljesítés érdekkörébe eső minden egyéb 
engedély, hozzájárulás beszerzésének a költségeit, valamint 

 minden felmerülő költséget, mely a Létesítmény megvalósításához és üzembe 
helyezéséhez, Vállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 

4.3. Vállalkozó kijelenti, hogy az egyösszegű ajánlati ár megállapítása során figyelemmel volt az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet, az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, illetve a 
minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló 15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 
vonatkozó részeiben foglaltakra.  

4.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és 
tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő 
feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben, 
illetve a műszaki tervdokumentációban esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs 
részletezve). Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által elrendelt pótmunka 
kivételével – semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. A pótmunka megrendelésénél 
és a pótmunka díjának elszámolásánál a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

4.5. A szerződés hatályának időtartama alatt Vállalkozó nem jogosult a vállalkozói díj árszint 
változása szerinti kiigazítására. 

4.6. A Megrendelő az egyösszegű nettó ajánlat ár 5%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet 
biztosít, amely kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. 

4.7. A tartalékkeret felhasználása során a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval egyeztetve a 
szerződés megvalósításának ideje alatt a szerződés műszaki tartalmában változtatásokat 
eszközölni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által elrendelt változásokat és pótmunkákat 
befogadni és azokat - szükség szerint szerződéskötés alapján - elvégezni. Amennyiben a 
Megrendelő által közölt módosítási igény a kivitelezéshez szükséges információkat 
maradéktalanul nem tartalmazza, a Vállalkozó adatszolgáltatást kérhet a Megrendelőtől.  

4.8. A Megrendelő a felmerülő pótmunkaigények vonatkozásában ajánlatot kér a Vállalkozótól, 
aki annak kézhezvételét követően 6 munkanapon belül tételes ajánlatot készít az elektronikus 
költségvetés készítő program segítségével a pótmunka műszaki tartalmának, ellenértékének és a 
kivitelezés időtartamának meghatározásával.  

A pótmunka elszámolás alapja (árképzés):  

- elsősorban a szerződés 2. számú mellékletét képező, a nyertes ajánlattevő Ajánlatában 
szereplő ajánlati költségvetés egységárai, 

- ennek hiányában az elektronikus költségvetés készítő programban szereplő tételek 
egységére vonatkozó normaidők és a minimális szakmunkás rezsióradíj alkalmazásával 
képzett egységárak, az anyagköltség vonatkozásában a Vállalkozó 5% anyagigazgatási 
költség elszámolására jogosult. Azoknál a munkafolyamatoknál, amelyek 
elszámolásához az így képzett költségvetési tételek kerülnek alkalmazásra, a beépítendő 
anyagok típusát a Megrendelővel előzetesen jóvá kell hagyatni.   

4.9. A pótmunkák elvégzésének idejével a teljesítési határidő csak abban az esetben módosítható, 
ha ebben a felek előzetesen kifejezetten írásban megállapodtak. A felek pótmunka megrendelése 
esetén is kötelesek figyelembe venni a Kbt. előírásait. 



 

   

4.10. Amennyiben a pótmunka elvégzése építési engedély módosítását igényli, annak beszerzése a 
Megrendelő feladata.  

4.11. Amennyiben a jelen szerződés szerinti műszaki tartalomhoz képest valamely munka elmarad 
a Megrendelő utasítására vagy jóváhagyásával, úgy annak értékével a vállalkozói díjat csökkentik.  

4.12. A Vállalkozó kötelessége az építési naplóban haladéktalanul közölni Megrendelővel a 
pótmunka műszaki szükségességét.  

4.13. Megrendelő a Dokumentáció esetleges hibáira, hiányosságaira, ellentmondásaira történő 
hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt a kivitelezés időszakában nem fogad el, a 
Vállalkozó e szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy ilyen címen a Megrendelővel szemben 
igényt nem érvényesíthet. 

 
5. Fizetési feltételek  

 
5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Áht. 41.§ (6) bekezdés értelmében olyan 
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen 
visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet 
nem minősül az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. A Vállalkozó 
kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a jelen szerződés 1. 
számú mellékleteként csatolva. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 
Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – 
a szerződéstől eláll. 
 
5.2. A beruházás finanszírozása 100%-ban központi költségvetési forrásból, a Magyar Állam 
forrásbiztosításával valósul meg.  

5.3. Vállalkozó igénylése alapján Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a vállalkozói díj - 
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - 5 %-ának megfelelő, azaz 
……………………………..,- Ft összegű előleget biztosít Vállalkozó részére. Az előleg 
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül Vállalkozónak megfizetésre 
kerül. A felvett előleg a végszámla összegéből kerül levonásra. 

5.4. Vállalkozó az előleg számlán felül a műszaki készültség függvényében 1 részszámla és 
végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 

- az egyösszegű nettó ajánlati ár 50 %-ának megfelelő összegű részszámla a munkák 50 
%-os készültségekor; 

- a sikeres műszaki átadás-átvételt (adott esetben próbaüzemet) követően az egyösszegű 
nettó ajánlati ár 50 %-ának megfelelő összegű végszámla, csökkentve az esetleges 
igénybe vett előleg összegével. 

5.5. A részszámla és a végszámla összege együttesen nem haladhatja meg a vállalkozói díj 
tartalékkeret nélküli összegét. Amennyiben pótmunka elrendelése történt, a pótmunka összege 
külön számlában kerülhet elszámolásra. 

5.6. A végszámla benyújtásával egyidőben Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezésének 
megfelelő Megvalósulási Tervet Megrendelő részére átadni. 

5.7. Megrendelő a szerződésben rögzített műszaki tartalom műszaki ellenőr által igazolt 
teljesítését követően benyújtott számlát fogadja be. 

5.8. Vállalkozó műszaki ellenőr által leigazolt számláit Megrendelőhöz kell benyújtani. A számlára 
Vállalkozónak rá kell írnia ” Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása ” záradékot. Máshová címzett, illetve 
záradék nélkül benyújtott számla esetén a Megrendelő részéről nem állhat fenn késedelmes 
teljesítés. A számla benyújtása a teljesítés igazolása esetén a mindenkor hatályos jogszabályok 
rendelkezéseivel összhangban történhet meg. 

 



 

   

5.9. A Szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően Vállalkozó 
által kiállított számlát Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül a 
Vállalkozó…………………….-nál vezetett ………………..számú bankszámlájára átutalással 
egyenlíti ki, a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(6) bekezdései a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint. 

 

A havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél Vállalkozó az igénybe 
vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, 
ha:  

 az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 
számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást; 

 az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 
vagy 

 a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

 

Az Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás 
ellenére a Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az 
alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. 

 

Amennyiben Vállalkozó részéről az építési kivitelezés alvállalkozó igénybevételével történik, úgy 
Megrendelő a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 
135. § (3) bekezdése alapján 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint teljesíti a 
kifizetést.  

 

5.10. Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. A 
tárgyi munka engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási 
jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik, az ÁFÁ-t a 
Megrendelő fizeti meg. Az ÁFA megfizetése az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában 
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja 
alapján történik. 

 

5.11. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155.§ (1) 
bekezdésében meghatározott rendelkezések az irányadók. 

 

5.12. Vállalkozó által benyújtott számla kifizethetőségére Megrendelő részéről a megjelölt 
képviselője jogosult nyilatkozni. 

 
5.13. Vállalkozó köteles betartani a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakat, miszerint 

a)    nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megrendelő adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b)    a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 
 
 
 

 



 

   

6. Szerződés megerősítése  
 
6.1. Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése esetén az alábbiakban részletezetten kötbér 
érvényesítésére jogosult. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően kötbér abban az esetben 
érvényesíthető, amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A 
Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettség alól akkor mentesül, ha a szerződésszegését a Ptk. 6:142. 
§-ában foglalt rendelkezések szerint kimenti. 
 
6.2. Amennyiben Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésével a 
szerződésben meghatározott teljesítési határidő tekintetében késdelembe esik úgy Megrendelő 
késedelmi kötbérre jogosult.  
Késedelmi kötbér mértéke tartalékkeret nélküli egyösszegű nettó ajánlati ár 0,5%-a naptári nap. 
Amennyiben a késedelem mértéke eléri a 30 naptári napot, úgy Megrendelő jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani.  
A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól. 
 
Meghiúsulási kötbér: A szerződés azonnali felmondása, meghiúsulása esetén  az egyösszegű 
nettó ajánlati ár 20%-a, ha Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.  
A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.  
 
Késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.  
 
A kifizetett vagy esedékes késedelmi kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.  
 
6.3. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a Megrendelőnek a Szerződés 
megszegéséből eredő kártérítési igényének érvényesítését.  
 
Megrendelő a kötbérigény érvényesítése mellett követelheti a kötbért meghaladó, igazolt kárának 
megtérítését a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint. 
 
Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szerződés időtartama alatt bekövetkezett 
minden olyan kárért, amely a Vállalkozó munkavállalójának és/vagy alvállalkozójának a Szerződés 
teljesítése során, vagy azzal összefüggésben tanúsított magatartása, mulasztása illetve egyéb 
szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnél keletkezik. 
 
6.4. Megrendelő az esetleges kötbérigényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a 
Vállalkozó köteles 30 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó 
az  írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 naptári napon belül magát érdemi indokolással és 
azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő.  
A Kbt. 135.§ (6) bekezdésében foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói 
számlába beszámítható. 
 

7. A szerződés megszűnése 
 
7.1. Megrendelő a Vállalkozó kárának megtérítésére nem köteles, és a Vállalkozóhoz intézett 
egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal a szerződést megszünteti ha:  
 

 Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 40 naptári napot 
meghaladóan elmulasztja; 

 Vállalkozó alapos ok nélkül felfüggeszti a munkavégzést; 

 Vállalkozó a Szerződésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az előírt minőségben 
nem teljesít; 

  a felvett előleget nem tárgyi beruházás megvalósítására fordítja; 



 

   

 Vállalkozó ellen felszámolási-, végelszámolási eljárás indul; 

 Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe; 

 jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak 
 

A Megrendelő részéről történő e pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó nem jogosult a 
Megrendelőtől további kifizetéseket követelni. 
 

7.2.  A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való elállásra/ azonnali hatályú felmondásra, ha 
Megrendelő  

 a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, 
a felszólítás átvételétől számítva is 5 naptári napot meghaladóan elmulasztja;  

 a számlát – a fizetési felszólítás ellenére 30 napon belül sem fizeti meg; 

 Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.  

A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig teljesített 
szolgáltatások ellenértékére jogosult.  
 
7.3. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogosult és egyben 
köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

a) a Vállalkozó gazdasági társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  

 
7.4. A Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Megrendelő köteles a szerződést 
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően 
jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, 
és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 
7.5. A Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, 
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 
 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 
7.6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a 
Vállalkozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő birtokába 
adni. Megrendelő biztosítja a Vállalkozónak, hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem 
értve a beépített vagyontárgyakat) a Megrendelő elszállítsa.  
A szerződés felmondása, vagy bármely okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 
15 naptári napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni, illetve az elszámolás alapjául 
szolgáló dokumentumok kiállításáról gondoskodni. 



 

   

 
 

8. A Szerződés biztosítéka, jótállás 
 

8.1. Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett 
kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek 
maradéktalanul eleget tesz. 

 
8.2. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 36 hónap kötelező jótállást 
vállal. A jótállási kötelezettség kiterjed arra, hogy az elkészült munka megfelel a jogszabályokban, 
a szerződésben, a műszaki leírásban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi követelménynek, 
előírásnak, szabványnak. A kötelező jótállás időtartamán felül Vállalkozó ajánlata alapján ….. 
hónap jótállást vállal. 
 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha: 

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat; 
- szándékos rongálás; 
- elemi csapás, 
- karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az a Megrendelőt 
terheli  

miatt következett be. 
 
8.3. A Vállalkozó köteles jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 5 
munkanapon belül a javítást elkezdeni, a hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 
15 nap.  
 
8.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a teljesítéskor (sikeres átadás-átvételt igazoló 
teljesítés időpontjától) a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a 
szerződés szerinti tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-
ának megfelelő összegű biztosíték nyújtására köteles, mely a jótállási idő végéig kell, hogy 
érvényben legyen. 
 
8.5. A biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén, 
óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, 
átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 
– kötelezvénnyel. 
 
A Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti egyik biztosítéki formáról a másikra 
áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően 
folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
 
8.6. Amennyiben biztosíték a jótállási idő végéig nem kerül felhasználásra, úgy a jótállási idő 
lejártát követő 10 munkanapon belül Megrendelő intézkedik a biztosíték felszabadításá-
ról/visszautalásáról. A hibás teljesítési biztosíték megfelelő formában történő nyújtása a 
Megrendelő részére a végszámla benyújtásának egyik feltétele. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

9. A Szerződés teljesítésében részt vevők  
 
9.1. Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak 
megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembert. 
 
9.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa alkalmasságának igazolására megjelölt 
felelős műszaki vezető szakember a szerződés megkötésekor szerepelni fog az akkor hatályos 
jogszabályban előírt felelős műszaki vezetői névjegyzékben. 
 
9.3. Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybe vételére – figyelemmel a 
Kbt. 138. § (1) bekezdésére –, akinek tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Vállalkozó a szerződés 
megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében  - a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót 
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy 
érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt (Kbt. 
138. § (3) bekezdés). 
A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 
65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 
 

10. Titoktartási kötelezettség, szerzői jogi rendelkezések 
 

10.1. Szerződő Felek az egymástól átvett valamennyi szakmai, jogi, üzleti vagy egyéb információt 
(a továbbiakban bizalmas információ) szigorúan bizalmasan kezelnek, és csak a jelen szerződés 
teljesítésének céljából használnak fel, harmadik személy részére csak a Szerződő Fél előzetes 
hozzájárulásával adnak tovább. Szerződő Felek a titoktartási kötelezettség elmulasztásáért 
büntető- és polgári jogi felelősséggel tartoznak. 
 
10.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés alapján végzett 
munkáról, annak készültségi fokáról, a feladat teljesítése során, azzal összefüggésben tudomására 
jutott adatokról, információkról a sajtót és az elektronikus médiumokat csak a Megrendelővel 
előzetesen egyeztetett módon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével tájékoztathatja. 
 
10.3. A Vállalkozó hozzájárulását adja, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatósága és a 
közvélemény tájékoztatása érdekében a Megrendelő a jelen szerződés feltételeire, így különösen a 
Vállalkozó nevére, székhelyére, a szerződés tárgyára, a vállalkozói díj összegére, a szerződés 
teljesülésével kapcsolatosan végzett felmérések, vizsgálatok eredményeire vonatkozó adatokat 
nyilvánosságra hozhatja. 
 
10.4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, 
szerzői jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában a Megrendelő a részére történő átadással 
teljes, átruházható, és korlátozásmentes felhasználási jogot szerez.  
 
10.5. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb, a szerzői jog 
által védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag csak a jelen szerződés teljesítéséhez 
használhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek 
megsértéséből eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezmény a Vállalkozót terheli.  
 

 
 
 
 



 

   

11. Egyéb rendelkezések  
 
11.1. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt min. 10 millió - Ft/káresemény 
és legalább 20 millió,- Ft/éves kártérítési összegű felelősségbiztosítását a Létesítmény végleges 
átadás-átvételének napjáig hatályban tartania. 

 
11.2. Minden, a jelen Szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítés írott formában 
(e-mailben, telefaxon) történik, joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik 
jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. 
A Felek ez alatt értik az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is. A Felek közötti 
levelezés nyelve: magyar. 
 
Megrendelő részéről: 
Tel: 
Fax:  
Kapcsolattartó személy: 
E-mail 
Tel: 
 
Vállalkozó részéről:  
Tel: 
Fax: 
Kapcsolattartó személy: 
E-mail: 
Tel: 
 
11.3. A jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően 
történhet.  A szerződésmódosítás mindkét Fél általi cégszerű aláírással érvényes. 
 
11.4. Felek rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak bejelenteni ha: 

- a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 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 szerződésszegést elismerte-
e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 

 
- a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított 

megszegése 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 vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, 
(részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

11.5. Vis maior: Ha olyan körülmények következnének be, amelyek a felek egyikét a jelen  
szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítésében teljesen vagy részben akadályoznák, mint 
például: sztrájk, tűzeset, elemi csapás vagy bármilyen egyéb és a fentiekkel azonos módon 
mindkét féltől független előre nem látható és el nem hárítható körülmény, úgy az itt vállalt 
kötelezettségének teljesítésére szabott határidő ugyanolyan hosszúságú időtartammal 
hosszabbodik meg, mint amilyen hosszan az események tartanak. Az a fél, akinél a vis maior 
bekövetkezik, köteles a másik felet erről és befejeződéséről faxon és ajánlott levélben 
haladéktalanul értesíteni. A vis maiornak minősülő körülményt, eseményt a Magyar Gazdasági 



 

   

Kamarának kell igazolnia, mely igazolást a vis maiorra hivatkozó félnek kell beszerezni. Vis maior 
esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. 

11.6. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. (Kbt. 136. § 
(2) bekezdése) 

11.7. A Felek vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján, békés úton kísérelik meg rendezni. 
Amennyiben nem vezet eredményre, a felek megállapodása alapján a jogvita elbírálására 
pertárgyértéktől függően a Megrendelő székhelye szerint illetékes Bíróság illetékességét kötik ki. 

11.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a mindenkori 
hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
11.9. Jelen szerződés mellékletét képezi:  
- átláthatósági nyilatkozat 
- árazott költségvetés 
- közbeszerzési dokumentumok 
- ajánlattételi felhívás 
- ajánlattevő ajánlata 
 
Jelen szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba. 
Jelen szerződés …., egymással megegyező példányban készül, amely példányokból ..-…a 
Megrendelőt, illetve a Vállalkozót illet. 
A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.  
 
Békéscsaba, 2018………….. 
 

 Megrendelő:   Vállalkozó: 

 

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

 dr. Takács Árpád     

 kormánymegbízott ügyvezető  

  

 Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

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

  

 Jogi ellenjegyzés: 

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



 

   

1. számú melléklet 
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti 
gazdálkodó szervezetek1 részére 

  

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján2: 

 

Szervezet neve: 

 

 

……………………. 

 

Székhelye: 

 

 

……………………. 

 

Adóilletősége (ha az nem 
Magyarország): 

 

 

……………………. 

 

Cégjegyzékszáma: 

 

 

……………………. 

 

Adószáma: 

 

 

……………………. 

 

Statisztikai számjele: 

 

 

……………………. 

 

Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) 
neve (és személyes adatai*): 

 

 

 

 

Cégjegyzés módja: 

 

ÖNÁLLÓ                                 EGYÜTTES 

 

 

 

 

 

                                                 
1 gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai 
területi együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az 
erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a 
végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a 
magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi 
kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására 
vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány;[Pp.7. § (1) bek.6.pont]  
2 *Amennyiben nem a cégkivonatban szereplő személy írja alá a nyilatkozatot (hanem meghatalmazással 3. személy), akkor – a 

cégkivonatok tartalmával azonos módon - kérjük az aláíró személy nevét, anyja nevét, születési idejét, lakcímét, adóazonosító jelét, 
valamint az aláírásra jogosító meghatalmazást.  



 

   

 

2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselője (képviselői) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett 
gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek 
minősül: 

az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező  
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

 

a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 
tulajdonosa megismerhető; 

b.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak; 

c.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a-b) pont szerinti feltételek 
fennállnak, továbbá ezen gazdálkodó szervezet az Európai Unió tagállamában, az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van. 

3.) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás 
nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő 
bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – 
szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően 
beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. A 3. § (1) bekezdés 1. 
pontja szerinti átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében a 3. § (1) bekezdés 1. pontjától 
eltérő változást a nemzeti vagyon hasznosítására a hasznosítóval közvetlenül megkötött 
szerződésben a hasznosításba adót megillető, valamint a 11. § (11) bekezdés c) pontjában 
meghatározott személyekkel kötött szerződésekben a hasznosításba adóval közvetlen 
jogviszonyban álló személyt megillető rendkívüli felmondási okként rögzíteni kell. [Nvtv. 11. 
§ (12)] 
 

4.) Tudomásul veszem, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi 
alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött 
ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 
szervezetnek.  

 
5.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen 

nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles vagyok (kötelesek 
vagyunk) Békés Megyei Kormányhivatalt tájékoztatni. A nyilatkozatban foglaltak változása esetén 
arról haladéktalanul köteles vagyok/kötelesek vagyunk Békés Megyei Kormányhivatalt, mint 
kötelezettségvállalót tájékoztatni.  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló a 
368/2011. ( XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint a valótlan 
tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja 
vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.  

6.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen 
nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), 
hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 



 

   

7.) Aláírásommal (aláírásunkkal) tudomásul veszem (vesszük), hogy az Ajánlatkérő/ Békés Megyei 
Kormányhivatal a nyilatkozatban hivatkozott feltételek ellenőrzése céljából, a szerződésből 
eredő követelések elévüléséig az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 55. 
§-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy 
ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály más feltételeket is megállapíthat a 
visszterhes szerződések megkötésének, vagy azok alapján történő kifizetések feltételeként.  

 

 

Kelt: 

 

 

 
 
     …………………..     
      aláírás       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

2. számú melléklet 
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
(tervezet) 
2. RÉSZ 

 

amely létrejött egyrészről a 

Név: Békés Megyei Kormányhivatal  

Székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor. 2. 

Adószám:   

Pénzforgalmi számlaszám:    

Képviseli: dr. Takács Árpád kormánymegbízott, (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről 

Cégnév:  

Székhely:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám:   

Pénzforgalmi számlaszám: 

Képviseli:  ………………………………………….., (a továbbiakban: Vállalkozó) 

– a Megrendelő és a Vállalkozó továbbiakban együttesen: Felek – között alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek szerint. 

Előzmények 

 

Békés Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő „Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai 
Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása” tárgyban a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Rész 
szerint, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le két részben.  

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen az 2. részben Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása - a 
Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki nyertesnek, amelynek alapján a Felek jogosultak a jelen 
vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) megkötni a Kbt. 131. §-ában előírtak szerint. 

1. A szerződés tárgya, teljesítés helye 
 
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárásban 
meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel, a kiadott kiviteli 
tervdokumentáció, valamint az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban 
megfogalmazott műszaki leírás alapján, továbbá a Vállalkozó ajánlatában részletezett feltételek 
szerint. 
 
1.2. A kivitelezési tervdokumentációt Megrendelő biztosítja. 
 
1.3. A teljesítés helye és hrsz-a: Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11., hrsz. 1   



 

   

 
 
 

2. A Vállalkozó feladata, teljesítés módja 
 
2.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az épület teljes felújításával párhuzamosan folyik 
Kormányablak kialakítása. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltsége Kormányablak kialakítását kivitelező 
vállalkozóval a kivitelezés ideje alatt az építési munkákat összehangolja, beleértve ebbe a 
munkaterület lehatárolását és az organizációt is.  
2.2. Vállalkozó az építés ütemezésekor köteles figyelembe venni, hogy Kormányablak átadásáig 
az annak működéséhez szükséges, jelen szerződés tárgyát képező munkálatokat maradéktalanul el 
kell végezni. 
2.3. A Kormányablak működésének megkezdését követően Vállalkozó köteles a 
munkafolyamatok megszervezése során figyelemmel lenni a hétköznapon ott zajló hivatali 
tevékenységre, ügyfélfogadásra. A beruházást a hivatali tevékenység és az ügyfélforgalom lehető 
legkisebb mértékű zavarásával kell megvalósítani. 

2.4. A felek megállapodása szerint Vállalkozó köteles a Létesítményt szerződésszerűen, teljes 
körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, 
jogszabályoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően 
határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket 
beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni.  

2.5. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkák felügyeletéről, a munkavégző személyzetről, az 
anyagokról, a berendezésekről, az eszközökről és minden egyéb olyan, ideiglenes vagy állandó 
jellegű tételről, amelyekre szükség van a szerződésben előírt vagy abból következő tervezés, 
munkavégzés, teljesítés és hibajavítás elvégzéséhez. 

2.6. Vállalkozó a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért teljes 
mértékben felelős, azokat úgy kell megválasztania, hogy senki biztonságát ne veszélyeztessék, 
illetve a környezetben kárt ne okozzanak. 

2.7. Vállalkozónak mentesítenie kell Megrendelőt a Vállalkozó felelősségéből adódó a 
szerződéssel összefüggésben harmadik fél részéről felmerülő igény, kár, költség, vagy peres eljárás 
tekintetében. 

2.8. Vállalkozó köteles a Munkák kivitelezésének teljes időtartama alatt gondoskodni az építési 
terület biztonságáról, és felelős azért, hogy megtegye a szükséges lépéseket Megrendelő 
alkalmazottai és képviselői, illetve harmadik személyek védelmére a Munkák megvalósítása 
közben előforduló esetleges veszteségek vagy balesetek ellen. 

2.9. Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles építési naplót nyitni, és azt – a 191/2009. 
(IX.15.) Kormányrendelet szerint – naprakészen vezetni. Az építési naplóba Felek felelős 
képviselői bejegyzésre jogosultak. 

2.10. Vállalkozó köteles Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan 
lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. Az ilyen 
felülvizsgálat, vagy vizsgálat nem mentesíti Vállalkozót a szerződés szerinti semmilyen 
kötelezettsége alól. 

2.11. Azon eseteket kivéve, amikor Megrendelő helyszíni képviselője útján másként rendelkezik, 
Vállalkozó köteles a helyszínről folyamatosan, saját költségén engedéllyel rendelkező kezelőhöz 
elszállítani, eltávolítani a bontási anyagokat, a hulladékot, törmeléket és a szemetet. 

2.12. Az eltakarásra kerülő munkarészekről Vállalkozó 2 munkanappal előbb köteles Megrendelőt 
értesíteni. Vállalkozó az építési naplóba történő bejegyzésen kívül az értesítést e-mailben, illetve 
faxon is köteles megküldeni. 

2.13. Vállalkozó a Létesítmény megvalósítása során megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező 
szerelvényt, készüléket és berendezést használhat fel, építhet be. Az egyedi termékek esetében a 
tervező által meghatározott műszaki megoldástól és követelményektől kizárólag Megrendelő 



 

   

hozzájárulásával, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ban foglaltak szerint térhet el. 
Fentiektől történő minden eltérés esetén a hibás terméket köteles visszabontani és a vonatkozó 
követelményeknek megfelelő terméket, szerkezetet beépíteni. 

2.14. Vállalkozó a szerződéses munkafeladatok megvalósításához az engedélyeket és műszaki 
dokumentációt, valamint az érvényes szabványokat, alkalmazási és felhasználási előírásokat, 
műszaki irányelveket, előírásokat, továbbá a jóváhagyott technológiai utasításokat köteles a 
munkahelyen tartani és azokat maradéktalanul betartani. Vállalkozónak ezen kötelezettségét 
alvállalkozói, beszállítói felé is érvényesítenie kell. 

2.15. Ha Vállalkozó a munkavégzés folyamán rajta kívül álló okokból felmerült, előre nem látható 
akadállyal találja magát szemben, köteles erről Megrendelőt azonnal értesíteni. 

2.16. A munkahely elkerítéséről, a munkavédelemről, a környezetvédelemről, az 
óvórendszabályok, a tűzvédelmi, környezetvédelmi és az egészségügyi rendszabályok 
megtartásáról, megtartatásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. 

2.17. Vállalkozó köteles a tevékenységéből származó veszélyes hulladékokat a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően kezelni, elszállítani, szükség esetén az átmeneti tárolást megoldani. 

2.18. Amennyiben bármely termék, eszköz, anyag tekintetében az előírt engedélyeket 
visszavonják, azok forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, Vállalkozó 
köteles a körülményekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben van olyan 
termék, eszköz, anyag, amely a kiesett terméket pótolhatja, a felek erről közösen állapodnak meg. 
A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek Vállalkozót terhelik. 

2.19.  Vállalkozó hozzájárul a jelen ügyben keletkezett szerződés, illetőleg a szerződés 
teljesítésével összefüggésben keletkezett dokumentumok és bizonylatok Megrendelő és az 
ellenőrzésre jogosult szervezetek által történő ellenőrzéséhez. A Vállalkozó az esetleges vizsgálat 
esetén vállalja, hogy az ellenőrzést ezen szervezetek részéről tűri, illetőleg a kért felvilágosítást 
megadja, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén 
másolatban átadja.  

 

3. A munkaterület átadása, teljesítési határidő 
 
3.1. A munkaterület átadás-átvételének napja: a szerződéskötéstől számított 5 naptári nap. 
3.2. Felek a Vállalkozó általi teljesítés határidejét a munkaterület átadásától számított 150 naptári 
napban határozzák meg. 
3.3. Vállalkozó részére előteljesítés megengedett a Megrendelő előzetes tájékoztatása, illetve 
megállapodása alapján. 
3.4. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező 
Létesítmény közcélokat szolgál, így fenti határidőben és tartalommal, valamint minőségben való 
átadása a Megrendelő különösen fontos érdeke. 
 

4. Vállalkozói díj, tartalékkeret 
 

4.1. Megrendelő, Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén nettó ………………,- Ft, azaz 
………………forint vállalkozói díjat fizet. 

4.2. A fenti összeg egyösszegű átalányár, a Létesítmény teljes körű megvalósítására vonatkozik, 
mely tartalmaz minden – a beruházás teljesítését befolyásoló – költséget, melynek alapját a 
közbeszerzési dokumentumok, műszaki mellékletét alkotó árazatlan költségvetési kiírás, műszaki 
leírás, a mellékelt tervrajzok, valamint a feltett kérdésekre kapott megállapítások együttesen 
képezik, beleértve:  
 

 a Létesítmény megvalósításához szükséges kiadásokat, az építési munkákra vonatkozó 
hatályos Európai és Magyar szabványokban, műszaki előírásokban és műszaki 
irányelvekben előírt követelmények, a hatályos jogszabályok, valamint Dokumentációban 
foglaltak betartásával (anyag, bér, gép, felvonulás, szállítás, ellenőrző mérések és 



 

   

vizsgálatok, segédszerkezetek és anyagok, stb. költségeit, minden adót, illetéket és 
szolgáltatást, mely a munkák megfelelő elvégzéséhez, szükséges); 

 a beruházás ideje alatt bekövetkező árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot; 

 a hatósági engedélyekben foglaltak megvalósításával kapcsolatos költségeket; 

 az esetlegesen szükséges tervezői művezetés költségeit, illetve közmű üzemeltetők 
szakfelügyeleti díjait; 

 a kivitelezés ideiglenes melléklétesítményei kiépítésének, elbontásának költségeit; 

 a vagyonvédelemmel kapcsolatos költségeket; 

 Megrendelő által nem biztosított, de Vállalkozói teljesítés érdekkörébe eső minden egyéb 
engedély, hozzájárulás beszerzésének a költségeit, valamint 

 minden felmerülő költséget, mely a Létesítmény megvalósításához és üzembe 
helyezéséhez, Vállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 

4.3. Vállalkozó kijelenti, hogy az egyösszegű ajánlati ár megállapítása során figyelemmel volt az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet, az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, illetve a 
minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló 15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 
vonatkozó részeiben foglaltakra.  

4.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és 
tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő 
feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben, 
illetve a műszaki tervdokumentációban esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs 
részletezve). Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által elrendelt pótmunka 
kivételével – semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. A pótmunka megrendelésénél 
és a pótmunka díjának elszámolásánál a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

4.5. A szerződés hatályának időtartama alatt Vállalkozó nem jogosult a vállalkozói díj árszint 
változása szerinti kiigazítására. 

4.6. A Megrendelő az egyösszegű nettó ajánlat ár 5%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet 
biztosít, amely kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. 

4.7. A tartalékkeret felhasználása során a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval egyeztetve a 
szerződés megvalósításának ideje alatt a szerződés műszaki tartalmában változtatásokat 
eszközölni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által elrendelt változásokat és pótmunkákat 
befogadni és azokat - szükség szerint szerződéskötés alapján - elvégezni. Amennyiben a 
Megrendelő által közölt módosítási igény a kivitelezéshez szükséges információkat 
maradéktalanul nem tartalmazza, a Vállalkozó adatszolgáltatást kérhet a Megrendelőtől.  

4.8. A Megrendelő a felmerülő pótmunkaigények vonatkozásában ajánlatot kér a Vállalkozótól, 
aki annak kézhezvételét követően 6 munkanapon belül tételes ajánlatot készít az elektronikus 
költségvetés készítő program segítségével a pótmunka műszaki tartalmának, ellenértékének és a 
kivitelezés időtartamának meghatározásával.  

A pótmunka elszámolás alapja (árképzés):  

- elsősorban a szerződés 2. számú mellékletét képező, a nyertes ajánlattevő Ajánlatában 
szereplő ajánlati költségvetés egységárai, 



 

   

- ennek hiányában az elektronikus költségvetés készítő programban szereplő tételek 
egységére vonatkozó normaidők és a minimális szakmunkás rezsióradíj alkalmazásával 
képzett egységárak, az anyagköltség vonatkozásában a Vállalkozó 5% anyagigazgatási 
költség elszámolására jogosult. Azoknál a munkafolyamatoknál, amelyek 
elszámolásához az így képzett költségvetési tételek kerülnek alkalmazásra, a beépítendő 
anyagok típusát a Megrendelővel előzetesen jóvá kell hagyatni.   

4.9. A pótmunkák elvégzésének idejével a teljesítési határidő csak abban az esetben módosítható, 
ha ebben a felek előzetesen kifejezetten írásban megállapodtak. A felek pótmunka megrendelése 
esetén is kötelesek figyelembe venni a Kbt. előírásait. 

4.10. Amennyiben a pótmunka elvégzése építési engedély módosítását igényli, annak beszerzése a 
Megrendelő feladata.  

4.11. Amennyiben a jelen szerződés szerinti műszaki tartalomhoz képest valamely munka elmarad 
a Megrendelő utasítására vagy jóváhagyásával, úgy annak értékével a vállalkozói díjat csökkentik.  

4.12. A Vállalkozó kötelessége az építési naplóban haladéktalanul közölni Megrendelővel a 
pótmunka műszaki szükségességét.  

4.13. Megrendelő a Dokumentáció esetleges hibáira, hiányosságaira, ellentmondásaira történő 
hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt a kivitelezés időszakában nem fogad el, a 
Vállalkozó e szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy ilyen címen a Megrendelővel szemben 
igényt nem érvényesíthet. 

 
5. Fizetési feltételek  

 
 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Áht. 41.§ (6) bekezdés értelmében olyan 
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen 
visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet 
nem minősül az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. A Vállalkozó 
kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a jelen szerződés 1. 
számú mellékleteként csatolva. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 
Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – 
a szerződéstől eláll. 
5.2. A beruházás finanszírozása 100%-ban központi költségvetési forrásból, a Magyar Állam 
forrásbiztosításával valósul meg.  

5.3. Vállalkozó igénylése alapján Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a vállalkozói díj - 
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - 5 %-ának megfelelő, azaz 
……………………………..,- Ft összegű előleget biztosít Vállalkozó részére. Az előleg 
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül Vállalkozónak megfizetésre 
kerül. A felvett előleg a végszámla összegéből kerül levonásra. 

5.4. Vállalkozó az előleg számlán felül a műszaki készültség függvényében 3 részszámla és 
végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 

- 1. részszámlát 25 %-os készültségi foknál az egyösszegű nettó ajánlati ár 25 %-ának 
megfelelő összegről; 

- 2. részszámlát 50 %-os készültségi foknál az egyösszegű nettó ajánlati ár 25 %-ának 
megfelelő összegről lehet kiállítani; 

- 3. részszámlát 75 %-os készültségi foknál az egyösszegű nettó ajánlati ár 25 %-ának 
megfelelő összegről lehet kiállítani; 

- végszámla benyújtása a sikeres műszaki átadás-átvételt követően az egyösszegű nettó 
ajánlati ár 25 % -ának megfelelő összegről, csökkentve az esetleges igénybe vett előleg 
összegével. 

 



 

   

5.5. A részszámla és a végszámla összege együttesen nem haladhatja meg a vállalkozói díj 
tartalékkeret nélküli összegét. Amennyiben pótmunka elrendelése történt, a pótmunka összege 
külön számlában kerülhet elszámolásra. 

5.6. A végszámla benyújtásával egyidőben Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezésének 
megfelelő Megvalósulási Tervet Megrendelő részére átadni. 

5.7. Megrendelő a szerződésben rögzített műszaki tartalom műszaki ellenőr által igazolt 
teljesítését követően benyújtott számlát fogadja be. 

5.8. Vállalkozó műszaki ellenőr által leigazolt számláit Megrendelőhöz kell benyújtani. A számlára 
Vállalkozónak rá kell írnia ” Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Mezőhegyesi Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása ” záradékot. Máshová címzett, illetve 
záradék nélkül benyújtott számla esetén a Megrendelő részéről nem állhat fenn késedelmes 
teljesítés. A számla benyújtása a teljesítés igazolása esetén a mindenkor hatályos jogszabályok 
rendelkezéseivel összhangban történhet meg. 

5.9. A Szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően Vállalkozó 
által kiállított számlát Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül a 
Vállalkozó…………………….-nál vezetett ………………..számú bankszámlájára átutalással 
egyenlíti ki, a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(6) bekezdései a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint. 

 

A havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél Vállalkozó az igénybe 
vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, 
ha:  

 az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 
számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást; 

 az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 
vagy 

 a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

 

Az Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás 
ellenére a Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az 
alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. 

 

Amennyiben Vállalkozó részéről az építési kivitelezés alvállalkozó igénybevételével történik, úgy 
Megrendelő a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 
135. § (3) bekezdése alapján 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint teljesíti a 
kifizetést.  

 

5.10. Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. A 
tárgyi munka engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási 
jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik, az ÁFÁ-t a 
Megrendelő fizeti meg. Az ÁFA megfizetése az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában 
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja 
alapján történik. 

 

5.11. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155.§ (1) 
bekezdésében meghatározott rendelkezések az irányadók. 

 

5.12. Vállalkozó által benyújtott számla kifizethetőségére Megrendelő részéről a megjelölt 
képviselője jogosult nyilatkozni. 



 

   

 
5.13. Vállalkozó köteles betartani a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakat, miszerint 

a)    nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megrendelő adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b)    a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
 

6. Szerződés megerősítése  
 
6.1. Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése esetén az alábbiakban részletezetten kötbér 
érvényesítésére jogosult. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően kötbér abban az esetben 
érvényesíthető, amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A 
Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettség alól akkor mentesül, ha a szerződésszegését a Ptk. 6:142. 
§-ában foglalt rendelkezések szerint kimenti. 
 
6.2. Amennyiben Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésével a 
szerződésben meghatározott teljesítési határidő tekintetében késdelembe esik úgy Megrendelő 
késedelmi kötbérre jogosult.  
Késedelmi kötbér mértéke tartalékkeret nélküli egyösszegű nettó ajánlati ár 0,5%-a naptári nap. 
Amennyiben a késedelem mértéke eléri a 40 naptári napot, úgy Megrendelő jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani.  
A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól. 
 
Meghiúsulási kötbér: A szerződés azonnali felmondása, meghiúsulása esetén  az egyösszegű 
nettó ajánlati ár 20%-a, ha Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.  
A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.  
 
Késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.  
 
A kifizetett vagy esedékes késedelmi kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.  
 
6.3. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a Megrendelőnek a Szerződés 
megszegéséből eredő kártérítési igényének érvényesítését.  
 
Megrendelő a kötbérigény érvényesítése mellett követelheti a kötbért meghaladó, igazolt kárának 
megtérítését a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint. 
 
Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szerződés időtartama alatt bekövetkezett 
minden olyan kárért, amely a Vállalkozó munkavállalójának és/vagy alvállalkozójának a Szerződés 
teljesítése során, vagy azzal összefüggésben tanúsított magatartása, mulasztása illetve egyéb 
szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnél keletkezik. 
 
6.4. Megrendelő az esetleges kötbérigényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a 
Vállalkozó köteles 30 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó 
az  írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 naptári napon belül magát érdemi indokolással és 
azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő.  
A Kbt. 135.§ (6) bekezdésében foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói 
számlába beszámítható. 
 
 
 



 

   

7. A szerződés megszűnése 
 
7.1. Megrendelő a Vállalkozó kárának megtérítésére nem köteles, és a Vállalkozóhoz intézett 
egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal a szerződést megszünteti ha:  
 

 Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 40 naptári napot 
meghaladóan elmulasztja; 

 Vállalkozó alapos ok nélkül felfüggeszti a munkavégzést; 

 Vállalkozó a Szerződésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az előírt minőségben 
nem teljesít; 

  a felvett előleget nem tárgyi beruházás megvalósítására fordítja; 

 Vállalkozó ellen felszámolási-, végelszámolási eljárás indul; 

 Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe; 

 jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak 
 

A Megrendelő részéről történő e pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó nem jogosult a 
Megrendelőtől további kifizetéseket követelni. 
 

7.2.  A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való elállásra/ azonnali hatályú felmondásra, ha 
Megrendelő  

 a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, 
a felszólítás átvételétől számítva is 5 naptári napot meghaladóan elmulasztja;  

 a számlát – a fizetési felszólítás ellenére 30 napon belül sem  fizeti meg; 

 Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.  

A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig teljesített 
szolgáltatások ellenértékére jogosult.  
 
7.3. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogosult és egyben 
köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

b) a Vállalkozó gazdasági társaságban 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) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  

 
7.4. A Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Megrendelő köteles a szerződést 
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően 
jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, 
és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 
7.5. A Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, 
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 
 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

 
b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 



 

   

 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 
7.6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a 
Vállalkozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő birtokába 
adni. Megrendelő biztosítja a Vállalkozónak, hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem 
értve a beépített vagyontárgyakat) a Megrendelő elszállítsa.  
A szerződés felmondása, vagy bármely okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 
15 naptári napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni, illetve az elszámolás alapjául 
szolgáló dokumentumok kiállításáról gondoskodni. 
 

8. A Szerződés biztosítéka, jótállás 
 

8.1. Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett 
kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek 
maradéktalanul eleget tesz. 

 
8.2. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 36 hónap kötelező jótállást 
vállal. A jótállási kötelezettség kiterjed arra, hogy az elkészült munka megfelel a jogszabályokban, 
a szerződésben, a műszaki leírásban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi követelménynek, 
előírásnak, szabványnak. A kötelező jótállás időtartamán felül Vállalkozó ajánlata alapján ….. 
hónap jótállást vállal. 
 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha: 

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat; 
- szándékos rongálás; 
- elemi csapás, 
- karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az a Megrendelőt 
terheli  

miatt következett be. 
 
8.3. A Vállalkozó köteles jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 5 
munkanapon belül a javítást elkezdeni, a hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 
15 nap.  
 
8.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a teljesítéskor (sikeres átadás-átvételt igazoló 
teljesítés időpontjától) a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a 
szerződés szerinti tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-
ának megfelelő összegű biztosíték nyújtására köteles, mely a jótállási idő végéig kell, hogy 
érvényben legyen. 
 
8.5. A biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén, 
óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, 
átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 
– kötelezvénnyel. 
 
A Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti egyik biztosítéki formáról a másikra 
áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően 
folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
 



 

   

8.6. Amennyiben biztosíték a jótállási idő végéig nem kerül felhasználásra, úgy a jótállási idő 
lejártát követő 10 munkanapon belül Megrendelő intézkedik a biztosíték felszabadításá-
ról/visszautalásáról. A hibás teljesítési biztosíték megfelelő formában történő nyújtása a 
Megrendelő részére a végszámla benyújtásának egyik feltétele. 
 
 

9. A Szerződés teljesítésében részt vevők  
 
9.1. Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak 
megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembert. 
 
9.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa alkalmasságának igazolására megjelölt 
felelős műszaki vezető szakember a szerződés megkötésekor szerepelni fog az akkor hatályos 
jogszabályban előírt felelős műszaki vezetői névjegyzékben. 
 
9.3. Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybe vételére – figyelemmel a 
Kbt. 138. § (1) bekezdésére –, akinek tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Vállalkozó a szerződés 
megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében  - a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót 
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy 
érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt (Kbt. 
138. § (3) bekezdés). 
A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 
65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 
 
 

10. Titoktartási kötelezettség, szerzői jogi rendelkezések 
 

10.1. Szerződő Felek az egymástól átvett valamennyi szakmai, jogi, üzleti vagy egyéb információt 
(a továbbiakban bizalmas információ) szigorúan bizalmasan kezelnek, és csak a jelen szerződés 
teljesítésének céljából használnak fel, harmadik személy részére csak a Szerződő Fél előzetes 
hozzájárulásával adnak tovább. Szerződő Felek a titoktartási kötelezettség elmulasztásáért 
büntető- és polgári jogi felelősséggel tartoznak. 
 
10.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés alapján végzett 
munkáról, annak készültségi fokáról, a feladat teljesítése során, azzal összefüggésben tudomására 
jutott adatokról, információkról a sajtót és az elektronikus médiumokat csak a Megrendelővel 
előzetesen egyeztetett módon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével tájékoztathatja. 
 
10.3. A Vállalkozó hozzájárulását adja, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatósága és a 
közvélemény tájékoztatása érdekében a Megrendelő a jelen szerződés feltételeire, így különösen a 
Vállalkozó nevére, székhelyére, a szerződés tárgyára, a vállalkozói díj összegére, a szerződés 
teljesülésével kapcsolatosan végzett felmérések, vizsgálatok eredményeire vonatkozó adatokat 
nyilvánosságra hozhatja. 
 
10.4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, 
szerzői jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában a Megrendelő a részére történő átadással 
teljes, átruházható, és korlátozásmentes felhasználási jogot szerez.  
 
10.5. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb, a szerzői jog 
által védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag csak a jelen szerződés teljesítéséhez 



 

   

használhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek 
megsértéséből eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezmény a Vállalkozót terheli.  
 
 

11. Egyéb rendelkezések  
 

11.1. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt min. 20 millió - Ft/káresemény 
és legalább 40 millió,- Ft/éves kártérítési összegű felelősségbiztosítását a Létesítmény végleges 
átadás-átvételének napjáig hatályban tartania. 

 
11.2. Minden, a jelen Szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítés írott formában 
(e-mailben, telefaxon) történik, joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik 
jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. 
A Felek ez alatt értik az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is. A Felek közötti 
levelezés nyelve: magyar. 
 
Megrendelő részéről: 
Tel: 
Fax:  
Kapcsolattartó személy: 
E-mail 
Tel: 
 
Vállalkozó részéről:  
Tel: 
Fax: 
Kapcsolattartó személy: 
E-mail: 
Tel: 
 
11.3. A jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően 
történhet.  A szerződésmódosítás mindkét Fél általi cégszerű aláírással érvényes. 
 
11.4. Felek rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak bejelenteni ha: 

- a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 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 szerződésszegést elismerte-
e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 

 
- a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított 

megszegése 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 vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, 
(részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

 
 
11.5. Vis maior: Ha olyan körülmények következnének be, amelyek a felek egyikét a jelen  
szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítésében teljesen vagy részben akadályoznák, mint 
például: sztrájk, tűzeset, elemi csapás vagy bármilyen egyéb és a fentiekkel azonos módon 



 

   

mindkét féltől független előre nem látható és el nem hárítható körülmény, úgy az itt vállalt 
kötelezettségének teljesítésére szabott határidő ugyanolyan hosszúságú időtartammal 
hosszabbodik meg, mint amilyen hosszan az események tartanak. Az a fél, akinél a vis maior 
bekövetkezik, köteles a másik felet erről és befejeződéséről faxon és ajánlott levélben 
haladéktalanul értesíteni. A vis maiornak minősülő körülményt, eseményt a Magyar Gazdasági 
Kamarának kell igazolnia, mely igazolást a vis maiorra hivatkozó félnek kell beszerezni. Vis maior 
esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. 

11.6. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. (Kbt. 136. § 
(2) bekezdése) 

11.7. A Felek vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján, békés úton kísérelik meg rendezni. 
Amennyiben nem vezet eredményre, a felek megállapodása alapján a jogvita elbírálására 
pertárgyértéktől függően a Megrendelő székhelye szerint illetékes Bíróság illetékességét kötik ki. 

11.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a mindenkori 
hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
11.9. Jelen szerződés mellékletét képezi:  
- átláthatósági nyilatkozat 
- árazott költségvetés 
- közbeszerzési dokumentumok 
- ajánlattételi felhívás 
- ajánlattevő ajánlata 
 
Jelen szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba. 
Jelen szerződés …., egymással megegyező példányban készül, amely példányokból ..-…a 
Megrendelőt, illetve a Vállalkozót illet. 
A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.  
 
Békéscsaba, 2018………….. 
 

 Megrendelő:   Vállalkozó: 

 

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

 dr. Takács Árpád     

 kormánymegbízott ügyvezető  

  

 Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

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

  

 Jogi ellenjegyzés: 

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

  

 



 

   

 

1. számú melléklet 
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti 
gazdálkodó szervezetek3 részére 

  

8.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján4: 

 

Szervezet neve: 

 

 

……………………. 

 

Székhelye: 

 

 

……………………. 

 

Adóilletősége (ha az nem 
Magyarország): 

 

 

……………………. 

 

Cégjegyzékszáma: 

 

 

……………………. 

 

Adószáma: 

 

 

……………………. 

 

Statisztikai számjele: 

 

 

……………………. 

 

Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) 
neve (és személyes adatai*): 

 

 

 

 

Cégjegyzés módja: 

 

ÖNÁLLÓ                                 EGYÜTTES 

 

 

 

 

                                                 
3 gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai 
területi együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az 
erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a 
végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a 
magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi 
kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására 
vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány;[Pp.7. § (1) bek.6.pont]  
4 *Amennyiben nem a cégkivonatban szereplő személy írja alá a nyilatkozatot (hanem meghatalmazással 3. személy), akkor – a 

cégkivonatok tartalmával azonos módon - kérjük az aláíró személy nevét, anyja nevét, születési idejét, lakcímét, adóazonosító jelét, 
valamint az aláírásra jogosító meghatalmazást.  



 

   

 

9.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselője (képviselői) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett 
gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek 
minősül: 

az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező  
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

 

a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 
tulajdonosa megismerhető; 

b.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak; 

c.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a-b) pont szerinti feltételek 
fennállnak, továbbá ezen gazdálkodó szervezet az Európai Unió tagállamában, az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van. 

10.) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás 
nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő 
bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – 
szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően 
beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. A 3. § (1) bekezdés 1. 
pontja szerinti átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében a 3. § (1) bekezdés 1. pontjától 
eltérő változást a nemzeti vagyon hasznosítására a hasznosítóval közvetlenül megkötött 
szerződésben a hasznosításba adót megillető, valamint a 11. § (11) bekezdés c) pontjában 
meghatározott személyekkel kötött szerződésekben a hasznosításba adóval közvetlen 
jogviszonyban álló személyt megillető rendkívüli felmondási okként rögzíteni kell. [Nvtv. 11. 
§ (12)] 
 

11.) Tudomásul veszem, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi 
alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött 
ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 
szervezetnek.  

 
12.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen 

nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles vagyok (kötelesek 
vagyunk) Békés Megyei Kormányhivatalt tájékoztatni. A nyilatkozatban foglaltak változása esetén 
arról haladéktalanul köteles vagyok/kötelesek vagyunk Békés Megyei Kormányhivatalt, mint 
kötelezettségvállalót tájékoztatni.  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló a 
368/2011. ( XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint a valótlan 
tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja 
vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.  

13.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen 
nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), 
hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 



 

   

14.) Aláírásommal (aláírásunkkal) tudomásul veszem (vesszük), hogy az Ajánlatkérő/ Békés Megyei 
Kormányhivatal a nyilatkozatban hivatkozott feltételek ellenőrzése céljából, a szerződésből 
eredő követelések elévüléséig az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 55. 
§-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy 
ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály más feltételeket is megállapíthat a 
visszterhes szerződések megkötésének, vagy azok alapján történő kifizetések feltételeként.  

 

 

Kelt: 

 

 

 
 
     …………………..     
      aláírás       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

2. számú melléklet 
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

IV. 
 

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

 
AJÁNLOTT NYILATKOZATMINTÁK 

 
ELŐLAP 

 

 
TARTALOMJEGYZÉK 

 

 
FELOLVASÓLAP  

1. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva 

 
ADATLAP 
 

 
2. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva 

 
SZAKMAI AJÁNLAT 
Árazott költségvetés  
 
 

 
3. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva 

 
A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati 
nyilatkozat  

 
4. számú dokumentum  
eredeti példány cégszerűen aláírva 
részenként kell benyújtani 

 
NYILATKOZAT  
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m)és q) 
pontjai tekintetében  
 
NYILATKOZAT 
a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja 
alapján 
 

 
 
5. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva 
 
 
6. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva  

 
NYILATKOZAT  
az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelésről 
 

 
 
7. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva 
részenként szükséges benyújtani 

 
NYILATKOZAT  
a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján 
 

 
 
8. számú dokumentum 
cégszerűen aláírva  

 
NYILATKOZAT  
a Kbt. 67. § (4) bekezdése és 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése 
alapján 
 

 
 
 
9. számú dokumentum 
cégszerűen aláírva  

 
NYILATKOZAT  
a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan  

 
10. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva 
részenként szükséges benyújtani 
 
 

 



 

   

 
NYILATKOZAT  
a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) 
pontjaiban foglaltakról  

 
11. számú dokumentum 
cégszerűen aláírva  
részenként szükséges benyújtani 

 

 
NYILATKOZAT 
változásbejegyzési kérelem benyújtásáról 
 

 
12. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva 

 

NYILATKOZAT  
amennyiben változásbejegyzési kérelem 
nem került benyújtásra  
 

 
13. számú dokumentum 
cégszerűen aláírva  
 

 
NYILATKOZAT  
a kiegészítő tájékoztatásokról 
 

 
14. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva 

 
NYILATKOZAT 
a papír alapon és elektronikusan benyújtott 
ajánlat egyezőségéről 
 

 
 
15. számú dokumentum 
cégszerűen aláírva  

 

Cégjegyzésre jogosult személy(ek)  

(ajánlattevő, alvállalkozó, kapacitást nyújtó 

szervezet)  

aláírási címpéldánya/aláírás mintája, adott 

esetben írásos meghatalmazás 

 
 
 
 
16. számú dokumentum  

 
NYILATKOZAT 
a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában 
az alkalmasság igazolásához kapacitást 
biztosító más szervezetről (adott esetben) 

 
17. számú dokumentum 
cégszerűen aláírva 
részenként szükséges benyújtani 

 
Az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezet NYILATKOZATA a Kbt. 67.§ (1) 
bekezdése alapján (adott esetben) 

 
18. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva 
az adott rész megjelölve 

 
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet olyan szerződésben vagy 
előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, 
amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a 
szerződésteljesítésnek időtartama alatt 
ELŐSZERZŐDÉS minta 

 
19. számú dokumentum  
 
abban az esetben kell csatolni az ajánlatba, ha 
ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet vesz igénybe. 

 
NYILATKOZAT  
a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a 
hibásteljesítésre vonatkozó biztosíték 
határidőre történő nyújtásáról 

 
20. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva 
részenként szükséges benyújtani 



 

   

 
NYILATKOZAT felelősségbiztosításról  

 
21. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva 
részenként szükséges benyújtani 

 

 
NYILATKOZAT  
üzleti titokról (adott esetben)  

 
22. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva 

 

 
NYILATKOZAT közös ajánlattételről és 
közös ajánlattevői (együttműködési) 
megállapodás (adott esetben) 
 

 
23. számú dokumentum  
cégszerűen aláírva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
Ajánlattevő neve: ……………………  
székhelye:……………………  
 
 
 

AJÁNLAT 
 

ELŐLAP 
 
 

Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által indított 
 

„Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 
Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei Kormányhivatal 

Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének felújítása, 
átalakítása”  

 
 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
 
 
 

1. rész/2. rész 

(ajánlatot benyújtó résznek megfelelően) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 

1. számú dokumentum 
 
 

FELOLVASÓLAP  
 
 
 
 
Ajánlattevő neve: 
 
Ajánlattevő székhelye:  
 

A közbeszerzési eljárás tárgya: Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása 

 
1. rész: Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 
Kirendeltség Kormányablak kialakítása 
 
 

Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) 
alapján értékelésre kerülnek az 1. számú közbeszerzési rész tekintetében 

 
Egyösszegű Ajánlati Ár 

(tartalékkeret nélkül) 

 
nettó………………..Ft 

(árazott költségvetés nettó ár összesen) 
 

 
Többlet jótállás mértéke a minimálisan  

kötelező 36 hónap felett  
(minimum 0 hónap, maximum 24 hónap, 

előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható 
meg ) 

 
 

………………egész hónap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
2. rész: Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 
Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása 
 
 

Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) 
alapján értékelésre kerülnek az 1. számú közbeszerzési rész tekintetében 

 
Egyösszegű Ajánlati Ár 

(tartalékkeret nélkül) 

 
nettó………………..Ft 

(árazott költségvetés nettó ár összesen) 
 

 
Többlet jótállás mértéke a minimálisan  

kötelező 36 hónap felett  
(minimum 0 hónap, maximum 24 hónap, 

előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható 
meg ) 

 
 

………………egész hónap 

 
 
 
 
 
Kelt: 

………..………………. 

(cégszerű aláírás) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a felolvasólapon és 
minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
2. számú dokumentum 

 

ADATLAP 
 

A közbeszerzési eljárás tárgya: Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása 

 
Ajánlattevő adatai1: 
 
Ajánlattevő neve: 
 
Ajánlattevő székhelye: 
 
Belföldi adószáma: 
 
Képviselő neve: 
 
 
A kapcsolattartó adatai2: 
 
Kapcsolattartó személy neve: 
 
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma: 
 
Kapcsolattartó személy faxszáma: 
 
Kapcsolattartó személy e-mail címe: 
 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
 

….....….…………………………………… 
         cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
1Közös ajánlattétel esetén a valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan meg kell adni, szabadon 
másolható a szükséges számban.  

2Közös ajánlattétel esetén kérjük, egyetlen kapcsolattartót megadni szíveskedjenek. 
 

 

 

 



 

   

 
3. számú dokumentum 

 
 

SZAKMAI AJÁNLAT 
Árazott költségvetés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kelt: 

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

 



 

   

4. számú dokumentum 
 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 
ajánlati nyilatkozat 

 
………..közbeszerzési rész tekintetében 

 
 
 
Alulírott …………………………………………….(név), mint a (ajánlattevő  
megnevezése,székhelye)………………………………………………………………………………
……...……… cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt képviselője1 a Békés Megyei 
Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai 
Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei 
Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének 
felújítása, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 

 az alábbi nyilatkozatot tesszük 
 
Kijelentjük, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, valamint a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott követelményeket megismertük, és azokat változtatás nélkül 
elfogadjuk, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb, közbeszerzési dokumentumok szerint 
ajánlatot teszünk az ajánlatunkban rögzített ajánlati áron.  
 
Elfogadjuk, hogy amennyiben ajánlatunk olyan kitételt tartalmaz, ami ellentétben van a 
közbeszerzési dokumentumokkal, vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 
 
Nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban 
előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyertességünk esetén 
vállaljuk a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás során 
keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését. 
 
 
 
Kelt:  

…………………………………. 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 
 
 
 
 
A nyilatkozatot részenként kérjük benyújtani! 
Közös ajánlattétel esetében közös ajánlattevők külön-külön nyilatkoznak. 

1a megfelelő aláhúzandó 

 
 



 

   

 
5. számú dokumentum 

 

NYILATKOZAT  
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai tekintetében  

 
 

 
Alulírott,…………………….......……(név), minta(z) ……………………………….  (ajánlattevő 
megnevezése, székhelye) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt képviselője1 a Kbt. 67. § (1) 
bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, felelősségem tudatában  
 

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

Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása 
és Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 
Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy nem 
állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott 
kizáró okok. 
 
 
 
Kelt:   
 
 
 
 
 

……………………………….. 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
1 a megfelelő aláhúzandó 
Közös ajánlattétel esetében közös ajánlattevők külön-külön nyilatkoznak 
 
 
 



 

   

6. számú dokumentum 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontja alapján 

 
Alulírott,…………………….......……(név),minta(z)……………………………….  (ajánlattevő 
neve, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 a Békés 
Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása 
és Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 
Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
az alábbi nyilatkozatot teszem 

 
Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges 
tulajdonossal rendelkezik. Valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az 
alábbiakban mutatjuk be. 
 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelyének 
bemutatása 

  

  

  

  

 
vagy 

Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges 
tulajdonossal nem rendelkezik. 
 
Kelt: 
 

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

2017. évi LIII. törvény 3. § 38. 
 tényleges tulajdonos: 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül 
vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott 
módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy 
egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon 
jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. 
§ (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták 
meg, vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 

 
1A megfelelő aláhúzandó 

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni. 
 
 



 

   

 
7. számú dokumentum 

 

NYILATKOZAT 
az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről 

 
………..közbeszerzési rész tekintetében 

 
 
Alulírott,…………………….......……(név), minta(z) ……………………………….  (ajánlattevő 
neve, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazással igazolt képviselője1 a Kbt. 67. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, felelősségem tudatában  
 

n y i l a t k o z o m,  
  
a Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása és 
Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 
Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy az 
ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás  12.1. – Műszaki és szakmai alkalmasság M.1., M.2., M.3. 
pontjaiban előírt alkalmassági követelménynek megfelelünk.  
 
 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….. 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nyilatkozatot részenként kérjük benyújtani! 
1A megfelelő aláhúzandó 

 
 
 
 



 

   

 
8. számú dokumentum 

 
 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján 

 
 

Alulírott,…………………….......……(név),minta(z)……………………………….  (ajánlattevő 
megnevezése, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 
a Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása 
és Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 
Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

 

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint 

  - mikrovállalkozásnak minősülünk.  

  - kisvállalkozásnak minősülünk.  

  - középvállalkozásnak minősülünk. 

- nem tartozunk a törvény hatálya alá2.  

 

 

 

Kelt: 
 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1A megfelelő aláhúzandó 

2Kérjük a megfelelőt aláhúzni 
Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön kell nyilatkozatot tennie 
 
 
 



 

   

 
9. számú dokumentum 

 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) 

bekezdése alapján 
 
 
Alulírott………………………(név) mint a(z)…………………………(ajánlattevő  
megnevezése,székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 a 
Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak, valamint a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően  
 

n y i l a t k o z o m 
 
a Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása és 
Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 
Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása”  tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m)és q) pontjai 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m)és q) pontjaiban 
meghatározott kizáró okok hatálya alá. 
 
 
Kelt: 
 
 
 
 
 ………………………………. 
  cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
1A megfelelő aláhúzandó 
Közös ajánlattevőknek külön-külön kell a nyilatkozatukat benyújtani 
 
 
 



 

   

10. számú dokumentum 
 
 
 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 66. § (6) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN 

 
………..közbeszerzési rész tekintetében 

 
 
Alulírott………………………(név).mint a(z)………………………… (ajánlattevő 
megnevezése,székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1  
 

n y i l a t k o z o m 
 

hogy a Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása és 
Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 
Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása”  tárgyú közbeszerzési eljárás eredményképpen 
létrejövő szerződés teljesítéséhez nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni. 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
 …………………………………………. 
 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyilatkozatot részenként kérjük benyújtani! 
1A megfelelő aláhúzandó 
 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint a Kbt. 66. § (6) bekezdésében 
foglaltakra vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell az 
ajánlathoz. 
 
 
 
 



 

   

 
 

11. számú dokumentum 
 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltakról  

 
………..közbeszerzési rész tekintetében 

 
 
 

Alulírott………………………(név) mint a(z)………………………… (ajánlattevő 
megnevezése,székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 
felelősségem tudatában  
 

n y i l a t k o z o m 
 
a Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása és 
Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 
Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a  Kbt. 66. § 
(6) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján  
  

 A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontja szerint a közbeszerzés azon része(i), 
amelynek a teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni: 

feladat leírása:  ………………………………………………………… 
 (adott esetben további sorokkal bővíthető) 

 

 A Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja szerint az a) pont szerinti részek tekintetében 
igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók: 

 
Alvállalkozó megnevezése, székhelye………………………………………………………… 

 (adott esetben további sorokkal bővíthető) 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
 
        ………………………………… 
         cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 

A nyilatkozatot részenként kérjük benyújtani! 
 
1A megfelelő aláhúzandó 
 
 



 

   

 
12. számú dokumentum 

 

NYILATKOZAT 
változásbejegyzési kérelem benyújtásáról 

 
 
 
 
Alulírott ....................................................., mint a(z) …..........................................................(ajánlattevő 
megnevezése, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője / meghatalmazással igazolt képviselője1 
 

 
nyilatkozom, 

 
hogy a cégbíróság előtt módosító változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a 
változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a 
cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, illetőleg a 
visszaigazolásának érkeztetett példánya másolatát az ajánlathoz csatolom. 
 
 
Kelt:  
  
 
 
 
 …………………………………………. 
 (cégszerű aláírás) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1A megfelelő aláhúzandó 
 



 

   

 

 

13. számú dokumentum 

 
NYILATKOZAT 

amennyiben változásbejegyzési kérelem nem került benyújtásra  
 
 
 
 
Alulírott ...................................................., mint a(z) ............................................................... 
…..........................................................(ajánlattevő megnevezése, székhelye)  cégjegyzésre jogosult 
képviselője / meghatalmazással igazolt képviselője1 
 

nyilatkozom, 
 
 
hogy a cégbíróság előtt módosító változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg 
nem került benyújtásra adatváltozás bejegyzési kérelem. 
 
 
 
 
Kelt:  
 
 
 
 
 …………………………………………. 
 (cégszerű aláírás) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1A megfelelő aláhúzandó 
 



 

   

 
 

14. számú dokumentum 
 

NYILATKOZAT A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSOKRÓL 
 

 

Alulírott...................................................., mint a(z) ............................................................... 

…..........................................................(ajánlattevő megnevezése, székhelye)  cégjegyzésre jogosult 

képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 kijelentem, hogy a Békés Megyei 

Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai 

Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei 

Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének 

felújítása, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban ….. számú, valamennyi az eljárás során 

kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlattétel elkészítése során azokat 

figyelembe vettem. 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1A megfelelő aláhúzandó 

 



 

   

 

 

15. számú dokumentum 

 

NYILATKOZAT A PAPÍR ALAPON ÉS ELEKTRONIKUSAN 
BENYÚJTOTT AJÁNLAT EGYEZŐSÉGÉRŐL 

 

 

 

 

Alulírott ...................................................., mint a(z) ............................................................... 
…..........................................................(ajánlattevő megnevezése, székhelye)  cégjegyzésre jogosult 
képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 kijelentem, hogy a Békés Megyei 
Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai 
Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei 
Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének 
felújítása, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az általunk papír alapon és 
elektronikusan CD/DVD/PENDRIVE* adathordozón pdf formátumban benyújtott ajánlat 
egymással megegyezik. 

Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérő az elbírálása során, a papír alapon benyújtott ajánlatot 

veszi alapul. 

A papír alapon és elektronikusan benyújtott ajánlat egyezőségéért felelősséget vállalok. 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 

 

 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1A megfelelő aláhúzandó 



 

   

 

 

 

16. számú dokumentum 

 

 

 

Cégjegyzésre jogosult személy(ek) (ajánlattevő, alvállalkozó, kapacitást 

nyújtó szervezet) aláírási címpéldánya/aláírás mintája, adott esetben írásos 

meghatalmazás 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 
17. számú dokumentum  

NYILATKOZAT 
a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában 

az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetről  

 (adott esetben) 

………..közbeszerzési rész tekintetében 
 

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

(ajánlattevő megnevezése, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője/ meghatalmazással igazolt 

képviselője1 a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján  

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

 
hogy a ……………………………………………..  (ajánlattevő megnevezése) a Békés Megyei 
Kormányhivatal ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai 
Járási Hivatal Mezőhegyesi Járási Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés 
Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség 
épületének felújítása, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő 
szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek történő megfelelésünk igazolása 
érdekében az alábbi – más – szervezet kapacitását vesszük igénybe 
 

 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezet neve székhelye  

 
Az alkalmassági követelmény, amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik 
(ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölése) 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Kelt:  
 
 
  

………………………………… 
 cégszerű aláírás 
 

1A megfelelő aláhúzandó 
Kbt. 65. § (7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az 
ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  
 

A nyilatkozatot részenként kérjük benyújtani! 
 



 

   

 
 

 
 

18. számú dokumentum  

 

AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZET 
NYILATKOZATA 

a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján 
(adott esetben) 

 
………..közbeszerzési rész tekintetében 

 
 
Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ……………………………… (az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezet neve, székhelye) alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 
cégjegyzésre jogosult képviselője a Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által indított 
„Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Járási 
Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének felújítása, 
átalakítása”  tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján  
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy megfelelünk az ajánlattételi felhívásban előírt ………………(a felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölése) alkalmassági követelménynek.  
 
 
 
Kelt:   
 
 
 
 
 
        …………………………… 
         cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
A nyilatkozatot csak abban az esetben kell csatolni az ajánlatba, ha ajánlattevő a 
szerződés teljesítéséhez alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet vesz igénybe 
 
Kbt. 67. § (3) bekezdése értelmében, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet 
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
részéről az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - 
kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell 
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelés 

A nyilatkozatot részenként kérjük benyújtani! 
 



 

   

 
 
 
 
 

19. számú dokumentum 
 

 

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződésteljesítésnek időtartama alatt  

 

 

(adott esetben) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Előszerződés  

(ajánlott minta) 
amely létrejött egyrészről 
név:  
székhely:  
cégjegyzékszám:  
adószám:  
képviselő:  
mint ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) 
 
másrészről: 
 
név: 
székhely:  
cégjegyzékszám:  
adószám:  
képviselő:  
 
mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (a továbbiakban: Kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezet) között az alábbiak szerint : 
 

Előszerződés lényeges feltételei 
 

1. A Felek kölcsönösen szerződéskötési kötelezettséget vállalnak egymással szemben, amennyiben a Békés 
Megyei Kormányhivatal, mint Ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Járási Kirendeltség Kormányablak 
kialakítása és Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Mezőhegyesi Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásában, 

Ajánlattevőt, mint nyertes ajánlattevőt kihirdetik, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az eljárásban előírt 
..................1.alkalmassági követelménynek való megfeleléséhez a Kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezetet igénybe veszi. 
 
2. Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet jelen előszerződés aláírásával kötelezettséget vállal, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt, továbbá kijelenti, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetén részt vesz a fent említett 
közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés teljesítésében. 
 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vállalja, hogy:  
2.1. Elvégzendő feladatok leírása2:………………….. 
 
2.2. A megkötött szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrásokat rendelkezésre bocsátja: 
………………………………. 
……………………………….stb.  
 
3. Jelen előszerződés alapján mindkét felet terhelő szerződéskötési kötelezettség jön létre, abban az 
esetben, ha az Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatot tesz. Amennyiben Ajánlattevő a 
fenn hivatkozott közbeszerzési eljárásban nem nyer, úgy a szerződő felek között a szerződéskötési 
kötelezettség megszűnik. 
 
4. Felek tudomásul veszik, amennyiben a jelen közbeszerzési eljárásban megnevezett feladatok ellátására 
irányuló Vállalkozási szerződést Ajánlattevő nyertesként az Ajánlatkérővel megköti, Ajánlattevő a 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése szerint a jelen előszerződésben foglaltaknak megfelelően, valamint az előszerződés 2. pontjában 
foglalt esetekben és módon köteles a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése 
során igénybe venni.  
 
1 az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmasság megjelölése 
2 a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetről szóló nyilatkozattal 
összhangban  



 

   

 
 
 
5. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen előszerződés 3. pontjában foglaltaknak megfelelően 
szerződéskötési kötelezettség jön létre, az ellenszolgáltatásra vonatkozó feltételeket, valamint a szolgáltatás 
ellenértékét (szerződéses díj) a szerződésben rögzítik.  
 
6. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a 
magyar jog egyéb rendelkezései az irányadóak. 
 
7.  A Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 
A szerződés kettő (2) darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 
egy-egy példány illeti a Szerződő feleket. 
 
 
Keltezés:  
 
 
…………………………… ………………………………… 
           Cégszerű aláírás Cégszerű aláírás 
             (Ajánlattevő) (Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

 
 

20. számú dokumentum 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint a hibásteljesítésre vonatkozó biztosíték  

rendelkezésre bocsátásáról 
 

………..közbeszerzési rész tekintetében 
 
 

Alulírott ...................................................., mint a(z) ............................................................... 
…..........................................................(ajánlattevő megnevezése, székhelye)  cégjegyzésre jogosult 
képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 a Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő 
által indított „Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Mezőhegyesi Járási Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei 
Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének 
felújítása, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
az alábbi nyilatkozatot teszem,  

 
a kikötött -  tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának 
megfelelő mértékű – hibásteljesítési biztosítékot a  sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt 
teljesítés időpontjától rendelkezésre bocsátom.  
 
 

Kelt: 

 

 

 

 

 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyilatkozatot részenként kérjük benyújtani! 
1A megfelelő aláhúzandó 

 
 
 



 

   

 
21. számú dokumentum 

 
 

NYILATKOZAT 
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

 
az 1. közbeszerzési rész tekintetében 

 
 

Alulírott ...................................................., mint a(z) ............................................................... 
…..........................................................(ajánlattevő megnevezése, székhelye)  cégjegyzésre jogosult 
képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 a Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő 
által indított „Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Mezőhegyesi Járási Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei 
Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének 
felújítása, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 

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

nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában építés-szerelési munkára 
vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással rendelkezni fogok, amely biztosítási fedezeti 
összeghatára legalább 20 millió Ft/év és 10 millió Ft/káreseményre vonatkozik, valamint a 
szerződés teljesítésének ideje alatt fenntartom.  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a 
szerződéskötés időpontjában nem rendelkezem az ajánlattételi felhívásban előírt kritériumoknak 
megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti 
a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt 
szerződést. 

 
 

Kelt: 

 

 

 

 

 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 
1A megfelelő aláhúzandó 

 



 

   

 
 
 
 

NYILATKOZAT 
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

 
a 2. közbeszerzési rész tekintetében 

 
 

Alulírott ...................................................., mint a(z) ............................................................... 
…..........................................................(ajánlattevő megnevezése, székhelye)  cégjegyzésre jogosult 
képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 a Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő 
által indított „Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Mezőhegyesi Járási Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei 
Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének 
felújítása, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 

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

nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában építés-szerelési munkára 
vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással rendelkezni fogok, amely biztosítási fedezeti 
összeghatára legalább 40 millió Ft/év és 20 millió Ft/káreseményre vonatkozik, valamint a 
szerződés teljesítésének ideje alatt fenntartom.  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a 
szerződéskötés időpontjában nem rendelkezem az ajánlattételi felhívásban előírt kritériumoknak 
megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti 
a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt 
szerződést. 

 
 

Kelt: 

 

 

 

 

 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 
1A megfelelő aláhúzandó 

 



 

   

 
 

22. számú dokumentum 
 

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL 
(adott esetben) 

 
…..közbeszerzési rész tekintetében  

 
Alulírott ...................................................., mint a(z) ............................................................... 
…..........................................................(ajánlattevő megnevezése, székhelye)  cégjegyzésre jogosult 
képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 a Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő 
által indított „Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Mezőhegyesi Járási Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei 
Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének 
felújítása, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton  
 

nyilatkozom, 
 
hogy az ajánlatban/ hiánypótlásban/ felvilágosításban/a 72. § szerinti indokolásban2 az alábbi 
oldalakon a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok, a Pkt. 
2:47. § szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom:  
 
….. - ….. oldal(ak)  
 
 
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából aránytalan 
sérelmet okozna.  
A Kbt. 44. § (1) bekezdése figyelembe vételével az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti 
titkot tartalmazó iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számunkra aránytalan sérelmet:  
 
Dokumentum megjelölése:………………………………………………………………    
Konkrét indokolás…………………………………………………………………………… 
Az üzleti tevékenység szempontjából valószínűsíthető sérelem leírása: ……………….  
 
stb….  
 
 
 
 
Kelt:   
 
 
 
 
 
        …………………………… 
         cégszerű aláírás 

A nyilatkozatot részenként kérjük benyújtani! 
 

1A megfelelő aláhúzandó 
2 A megfelelő aláhúzandó 



 

   

 
 
 

23. számú dokumentum 
 

 
NYILATKOZAT 

közös ajánlattétel esetén  
 
 
Alulírott cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal 
ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Mezőhegyesi Járási Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei 
Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének 
felújítása, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) ……….…………………………… 
(megnevezés, székhely), valamint a(z) ………………………………………… (megnevezés, 
székhely) gazdasági szereplők a Kbt. 35. §-a alapján …………rész vonatkozásában közös 
ajánlatot nyújtunk be. 
 
A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a közös ajánlattevők képviseletét 
a …………………………. (cégnév) …………………………(székhely) vállalja. 
 
Közös akarattal nyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös ajánlattevők kizárólagos 
képviseletére, a közös ajánlattevők nevében kötelezettségvállalásra, hatályos jognyilatkozat 
tételére, a vitás kérdésekben való döntésre, a közös ajánlattevők vezető tag (cég neve, 
cégjegyzésre jogosult) …………………………..képviselője teljes joggal jogosult. 
 
A kijelölt képviselő kapcsolattartási adatai: 
Név: 
Beosztás: 
Telefonszám: 
Fax-szám: 
E-mail cím: 
 
Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges 
felelősséget vállalunk, és tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közös 
ajánlattevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött 
szerződés teljesítése során.  
 
A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztásával kapcsolatos hatáskörök 
bemutatását, a teljesítés megoszlásának és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés 
százalékos arányát, az együttműködésről szóló megállapodás tartalmazza, melyet az 
ajánlatunkhoz csatolunk.  
 
 
Kelt: 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 (cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás) 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 

 
 
 

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti utólagos igazolás, 
Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása körében csatolandó 

dokumentumok 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 
REFERENCIA IGAZOLÁS 
(a szerződést kötő másik fél által)  

 

1. A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése és székhelye:  

2. A referencia igazolást kiállító személy 

- neve:  

- elérhetősége (e-mail cím) 

3. A kivitelezést teljesítő cég megnevezése:  

4. A teljesítés adatai: 

- az építési beruházás tárgya (műemlék épület) olyan részletességgel, hogy abból az 
alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen 

- a teljesített munka leírása, mennyisége 

- saját teljesítés mennyisége, rövid leírás, saját teljesítés aránya (a saját teljesítés arányát abban az 
esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés 
oszthatatlan) 

- a teljesítés, helye, ideje (kezdő és befejező – műszaki átadás-átvétel időpontja – 
év/hónap/nap pontossággal) 

5. Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e: 

 

 

Kelt:  

  ....................................................  
 aláírás 
 (a referenciát kiállító részéről) 

 

 
 
 
 
 
 
 
…A 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban 
a 22. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell igazolni.(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §) 
 
 
 
 

 



 

   

 

 

 
SZAKEMBER RENDELKEZÉRE ÁLLÁSI  

NYILATKOZATA 
 

1. rész Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 
Kirendeltség Kormányablak kialakítása 

  

Alulírott …………………….. (szakember neve, címe), mint a(z) …………………………… 
ajánlattevő által ajánlott felelős műszaki vezető szakember a „Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei 
Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint 

 

nyilatkozom, hogy 

Amennyiben az ajánlattevő nyertesként kiválasztásra kerül – az eljárás eredményeként megkötött 

szerződés teljesítése során személyesen részt veszek a teljesítésben az ajánlatban vállalt 

beosztásban. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, amely a jelen 

szerződésben való közreműködésemet bármilyen szempontból akadályozná. 

 

 

Kelt: 

……………………………… 

(szakember saját kezű aláírása) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 
 

SZAKEMBER RENDELKEZÉRE ÁLLÁSI  

NYILATKOZATA 

 
2. rész: Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 

Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása, bővítése 

 

 

Alulírott …………………….. (szakember neve, címe), mint a(z) …………………………… 
ajánlattevő által ajánlott felelős műszaki vezető szakember a „Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei 
Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint 

 

nyilatkozom, hogy 

Amennyiben az ajánlattevő nyertesként kiválasztásra kerül – az eljárás eredményeként megkötött 

szerződés teljesítése során személyesen részt veszek a teljesítésben az ajánlatban vállalt 

beosztásban. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, amely a jelen 

szerződésben való közreműködésemet bármilyen szempontból akadályozná. 

 

 

 

Kelt: 

……………………………… 

(szakember saját kezű aláírása) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ  

 (MINTA) 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

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

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése  Végzettség és szakirány 

   

   

   

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

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

Mettől meddig (év) Munkahely Munkakör 

   

   

   

 

JELENTŐSEBB KORÁBBI MUNKÁK, TAPASZTALATOK ISMERTETÉSE  

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

Korábbi projektek ismertetése, 

időpontjai, mettől meddig (év/hó) 

Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett 

tevékenység bemutatása 

  

  

  

 
 
 
Kelt: 

……………………………… 
(szakember saját kezű aláírása) 

 



 

   

 

 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

A BEMUTATOTT SZAKEMBERRŐL 
 

1. rész Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 
Kirendeltség Kormányablak kialakítása 

 

 
 

Alulírott ...................................................., mint a(z) ............................................................... 
…..........................................................(ajánlattevő megnevezése, székhelye)  cégjegyzésre jogosult 
képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 a Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő 
által indított „Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének felújítása, 
átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
nyilatkozom, hogy 

 
a szerződés teljesítéséhez az alábbi szakembert kívánom igénybe venni:  
 

Szakember neve Pozíció megjelölése Végzettség Képzettség  

 
 

   

 
Továbbá nyilatkozom, hogy az igénybe venni kívánt szakember az előírt kamarai nyilvántartásba 
vétellel még nem rendelkezik, de a szerződéskötés időpontjára, valamint a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt a kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkezni fog.  
 

vagy 
 
A szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel 
már rendelkezik: 
- Kamarai nyilvántartási szám:  
- Nyilvántartó kamara neve:  

 

 
Továbbá tudomásul veszem, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontjáig a szerződés 
teljesítésébe bevonni kívánt szakember az előírt kamarai jogosultsággal nem rendelkezik, az 
ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján úgy tekinti, hogy a nyertes ajánlattevő a 
szerződéstől visszalépett, és a szerződést a második legkedvezőbb ajánlatott tett ajánlattevővel 
köti meg, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

 

Kelt: 

 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 

 
1A megfelelő aláhúzandó 
 

 



 

   

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
A BEMUTATOTT SZAKEMBERRŐL 

 
2. rész: Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 

Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása 

 
 
Alulírott ...................................................., mint a(z) ............................................................... 
…..........................................................(ajánlattevő megnevezése, székhelye)  cégjegyzésre jogosult 
képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 a Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő 
által indított „Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének felújítása, 
átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
nyilatkozom, hogy 

 
a szerződés teljesítéséhez az alábbi szakembert kívánom igénybe venni:  
 

Szakember neve Pozíció megjelölése Végzettség Képzettség  

 
 

   

 
Továbbá nyilatkozom, hogy az igénybe venni kívánt szakember az előírt kamarai nyilvántartásba 
vétellel még nem rendelkezik, de a szerződéskötés időpontjára, valamint a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt a kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkezni fog.  
 

vagy 
 
A szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel 
már rendelkezik: 
- Kamarai nyilvántartási szám:  
- Nyilvántartó kamara neve:  

 

 
Továbbá tudomásul veszem, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontjáig a szerződés 
teljesítésébe bevonni kívánt szakember az előírt kamarai jogosultsággal nem rendelkezik, az 
ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján úgy tekinti, hogy a nyertes ajánlattevő a 
szerződéstől visszalépett, és a szerződést a második legkedvezőbb ajánlatott tett ajánlattevővel 
köti meg, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

 

 

Kelt: 

 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 

 
1A megfelelő aláhúzandó 
 

 

 

 



 

   

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
A BEMUTATOTT SZAKEMBERRŐL 

 
2. rész: Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 

Kirendeltség épületének felújítása, átalakítása 

 
 
Alulírott ...................................................., mint a(z) ............................................................... 
…..........................................................(ajánlattevő megnevezése, székhelye)  cégjegyzésre jogosult 
képviselője/ meghatalmazással igazolt képviselője1 a Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő 
által indított „Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Mezőhegyesi Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének felújítása, 
átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
nyilatkozom, hogy 

 
a szerződés teljesítéséhez az alábbi szakembert kívánom igénybe venni:  
 

Szakember neve Pozíció megjelölése Végzettség Képzettség  

 
 

   

 
Továbbá nyilatkozom, hogy az igénybe venni kívánt szakember az előírt régészeti és 
műemléki szakértői nyilvántartásba vétellel még nem rendelkezik, de a szerződéskötés 
időpontjára, valamint a szerződés teljesítésének időtartama alatt a szakértői nyilvántartásba 
vétellel rendelkezni fog.  
 

vagy 
 
A szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt szakember a régészeti és műemléki szakértői 
nyilvántartásba vétellel már rendelkezik: 
- Nyilvántartási szám:  

 

 
Továbbá tudomásul veszem, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontjáig a szerződés 
teljesítésébe bevonni kívánt szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik, az ajánlatkérő a 
Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján úgy tekinti, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéstől 
visszalépett, és a szerződést a második legkedvezőbb ajánlatott tett ajánlattevővel köti meg, 
amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

 

 

Kelt: 

 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 

 
1A megfelelő aláhúzandó 
 

 

 
 



 

   

 

VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP 

a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről 

 

Alulírott ……………………..,…… a …………………………..…….. (cégnév) képviseletében 
eljárva ezen igazolás Ajánlatkérő kapcsolattartójának részére történő megküldésével igazolom, 
hogy a „Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi 
Kirendeltség Kormányablak kialakítása és Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség épületének felújítása, 
átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton 
elértük, letöltöttük.  

 

Gazdasági szereplő neve:……………………………………………………………… ……  

Gazdasági szereplő székhelye:………………………………………………………………….. 

Kapcsolattartójának neve: ………………………………………………………………………. 

Telefax száma: …………………………………………………………………………………. 

Telefonszáma: …………………………………………………………………………………. 

E-mail címe: …………………………………………………………………………………… 

  

 

 

Kelt:  

  

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

cégszerű aláírás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlatkérő azon gazdasági szereplőket tekinti érdeklődőknek, akik a fenti adatok 

megadásával a visszaigazoló adatlapot cégszerűen aláírva az ajánlati felhívásban 

megadott gyorgyterez@dszt.hu e-mail címre, vagy a +36 14609877 telefax számra 

megküldi. 

mailto:gyorgyterez@dszt.hu

