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Tisztelt Ajánlattevő! 
 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal a jelen közbeszerzési eljárásban élőerős őrzés-védelmi 
szolgáltatás beszerzését kívánja megvalósítani a felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban (továbbiakban dokumentáció) részletezettek szerint. 
 
Az ajánlat kidolgozásának alapját a felhívás és a dokumentáció együttesen képezik, amelyek 
kiegészülnek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113-114. §-ban foglalt 
előírásaival, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet szabályaival.  
 
Az ajánlat elkészítéséhez Ajánlatkérő dokumentációt állított össze, amely utal azon 
igazolásokra illetőleg nyilatkozatokra, amelyeket az ajánlatnak tartalmaznia kell. A 
dokumentációban található – mellékletként megjelölt – formanyilatkozatokat cégszerűen 
aláírva kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő ajánlott iratmintákat bocsát rendelkezésre. 
 
A dokumentáció nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat, azt kiegészíti, így a 
dokumentáció a felhívással együtt kezelendő.  
 
A dokumentáció közreadásával az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk ajánlatának a Kbt. 
előírásainak és elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő 
összeállításához, hogy a Tisztelt Ajánlattevők előtt egyértelműek legyenek az érvényes 
ajánlattétel követelményei, és az egységes tartalmú ajánlatok előírása könnyítse az értékelés 
folyamatát. 
 
Előzőekre tekintettel a dokumentáció kizárólag az ajánlat összeállításához szükséges 
információkat, nyilatkozat mintákat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat (továbbiakban: 
dokumentumok) tartalmazza, a jegyzékben meghatározott sorrendben. Kérjük ajánlattevőt, 
hogy a jegyzékben megadott sorrendet ajánlatának összeállításakor is szíveskedjék betartani 
oly módon, hogy először a saját (ajánlattevő), majd esetleges alvállalkozókra, azt követően 
pedig az alkalmasságot igazoló egyéb szervezetre vonatkozó dokumentumait (nyilatkozat, 
igazolás, stb.) helyezi el. Amikor ajánlatát teljes körűen összeállította, kérjük az egyes lapokat 
(a csatolt dokumentumokkal együtt) folyamatosan növekvő sorszámmal ellátni. 
 
Kérésünk teljesítése mindkettőnk számára hasznos, hiszen: 
 
♦ Önnek, mint ajánlattevőnek megkönnyíti összeállított ajánlatának benyújtás előtti 

ellenőrzését abból a szempontból, hogy az valóban tartalmazza-e a Kbt.-ben, a 
felhívásban, és a dokumentációban előírt dokumentumokat; 

♦ Nekünk, mint ajánlatkérőnek pedig nagymértékben segítséget nyújt ez által ajánlata – 
bontáskori, és azt követő – alaki, formai- és tartalmi szempontok szerinti 
felülvizsgálatánál, tehát végső fokon a felhívásban, illetőleg a dokumentációban 
meghatározott feltételeknek való megfelelésének meghatározásához. 

 
 
 
Kérjük, hogy ajánlata összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a 
dokumentációban leírtakat. 
 



Szeretnénk arra is felhívni szíves figyelmüket, hogy – miután a Kbt. szerint a szabályosan 
lezárt ajánlatokat 5 évig sértetlenül meg kell őrizni – az ajánlatban elhelyezett dokumentumok 
eredeti példányát visszaadni nem áll módunkban.  
 
Bízunk abban, hogy a Kbt., annak végrehajtási rendeletei, továbbá a felhívás és a 
dokumentáció együttesen elegendő útmutatást nyújtanak ajánlatának sikeres összeállításához 
és benyújtásához. 
 
 
 
Székesfehérvár, 2017.   
 
 
 
 
Tisztelettel: 
  
 
 
    
Dr. Simon László kormánymegbízott 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. AJÁNLATI FELHÍVÁS 
 

Ajánlati felhívás 
 
1. Ajánlatkérő neve, címe 
  

Fejér Megyei Kormányhivatal 
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 
Web: www.kormanyhivatal.hu 
E-mail: hivatal@fejer.gov.hu 
 
Kapcsolattartó:  
Neve: dr. Fekete-Csabina Judit 
Telefonszáma: 06-22/526-964 
Telefaxszáma: 06-22/514-769 
E-mail címe: fekete-csabina.judit@fejer.gov.hu 

 
2. A közbeszerzés tárgya, mennyisége 

Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
részére  
 
Mennyiség: 

A Fejér Megyei Kormányhivatal, Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 7-9. cím alatti 
telephelyén élőerős őrzés-védelem teljesítése a dokumentációban részletezettek 
szerint.  

  
Az őrzés-védelmi feladatokat 1 fő biztonsági őr rendelkezésre állásával, minden nap 
folyamatos műszakrendben, 07.00 órától - 07.00 óráig (24 órás) látja el. Az őrzés-
védelmi szolgáltatás összesen heti 168 óra. A biztonsági őr feladatait és a szolgálat 
ellátását az Őrutasítás tartalmazza.  

 
 
Az őrzés-védelmi feladatok és az ehhez kapcsolódó egyéb feltételek részletes leírását a 
dokumentáció tartalmazza. 
 
CPV kód:  

Fő tárgy: 79713000-5 
 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé ajánlattevők számára részajánlat tételét. A beszerzés 
tárgyára tekintettel a részekre bontás lehetősége nem lehetséges. Maga a szolgáltatás 
oszthatatlan, az őrzés-védelmi tevékenység nem bontható részekre. Emellett a 
szolgáltatás egy ingatlan őrzés-védelmi feladataira vonatkozik, mely szintén nem 
bontható részekre.   

 
3. Az eljárás fajtája 

A Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás 
 
 



4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 
helye: 
A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és 
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=20&type=210&year=2016#!DocumentBro
wse 

 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a dokumentáció letöltésének 
tényét azt követően haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig írásban 
(faxon, e-mailen) jelezzék Ajánlatkérő számára a dokumentációban található regisztrációs 
lap visszaküldésével. Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok 
letöltése. 

 
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárást lefolytatja 

     Vállalkozási szerződés 
 

6. A teljesítés helye 
Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 7-9.  
 

7. Az ajánlatok értékelési szempontja, figyelemmel a Kbt. 76. § (2)-(3) bekezdéseire: 
A legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint: 

 

Részszempontok          Súlyszám 
1. Őrzés-védelmi szolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra)                   10 
2. Reagálási idő azonnali megrendelés esetén (perc)                        3 
 
Valamennyi tétel vonatkozásában az adható pontszám:  
alsó határa: 1,0 pont 
felső határa: 10,0 pont 
 
A pontozás módszere az valamennyi részszempont vonatkozásában: fordított arányosság.  
A legalacsonyabb nettó óradíj, illetve a legrövidebb reagálási idő kapja a maximális 10 
pontot. A többi ajánlatban megadott nettó óradíj, illetve reagálási idő pontszáma a 
legalacsonyabb nettó óradíjhoz, valamint a legrövidebb reagálási időhöz viszonyított 
fordított arányossággal kerül meghatározásra. Az így kapott pontszámok beszorzásra 
kerülnek a részszemponthoz tartozó súlyszámmal, így megkapjuk a részszempontok végső 
pontszámait. 
 
Az egyes ajánlatok összpontszámának meghatározásához a részszempontokra kapott 
pontszámait összeadjuk és a legmagasabb összpontszámot elérő ajánlatot benyújtó 
ajánlattevő lesz az eljárás nyertese.   
 
A kiértékelés során ajánlatkérő a számolásoknál végig a kerekítési szabályok szerinti két 
tizedes pontosságig dolgozik. 

 
8. Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Alternatív ajánlat nem tehető. 
 
 



9. Az Ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

A Kbt. 114. § (1) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján ajánlatkérő az alábbi kizáró 
okok érvényesítését írja elő: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő olyan gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdése 
szerinti kizáró okok.  
 
Igazolási mód:  
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni.  
• cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy 

nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, továbbá 
• a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan kell nyilatkozatát 

megtenni. 
• Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 

vonatkozásában nyilatkozni kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

 
 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 17. § (1)-(2): 
17. § (1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi 
jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban 
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. 
§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő 
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi 
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot 
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
(2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, 
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt 
kizáró okok. 
  
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás kapcsán kell, 
hogy kiállítsa az ajánlattevő. Erre tekintettel kérjük, hogy a kizáró okokra vonatkozó 
nyilatkozat dátuma a felhívás megküldésénél nem régebbi dátumú nyilatkozat legyen. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 
következnek be (Kbt. 74. § (1) bek. b pont). 

 
Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) 
és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása 
ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból amennyiben a Közbeszerzési Hatóság 
a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. 
§ (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági 



szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró 
ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési 
Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 
188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya 
alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles 
azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az ajánlattételkor köteles 
benyújtani. 

 
10.  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlattevő csak arról köteles nyilatkozni, hogy az előírt alkalmassági 
követelménynek megfelel. 
Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatokat, igazolásokat az 
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 
 
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra az Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30) Korm. 
rendelet 19. § (5) bekezdésére tekintettel csatolja 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az 
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három lezárt üzleti évben a 
közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről 
szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát évenkénti bontásban attól függően, hogy az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az 
adatok rendelkezésre állnak. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) 
bekezdésekben foglaltakra. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 
három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás) 
származó árbevétele összesen nem érte el a nettó 10.000.000,- forint összeget. 

 
Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
 
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) – (8) és (11) bekezdésében és a 
67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján 
az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 
Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 
11.  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlattevő csak arról köteles nyilatkozni, hogy az előírt alkalmassági 
követelménynek megfelel. 



Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatokat, igazolásokat az 
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.  

 
M/1.  
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § 
(3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ajánlattevő nyújtsa be az eljárást megindító 
felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben, a közbeszerzés tárgya szerinti 
legjelentősebb szolgáltatás nyújtására vonatkozó igazolást/referencianyilatkozatot a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint, legalább az alábbi tartalommal: 

- az elvégzett szolgáltatás rövid tárgya olyan tartalommal, hogy az alkalmassági 
feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, 

- az ellenszolgáltatás nettó összege, 
- a teljesítés ideje (teljesítés kezdési és befejezési időpontja, év, hó), 
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége, 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, 

 
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó 
referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki 
az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a 
referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő 
részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, 
amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa 
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.  
 
Amennyiben ajánlattevő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, 
amelyben projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) 
bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való 
megfelelést. 
 
M/2. 
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra nevezze meg azokat a szakembereket, 
akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe és csatolja a gyakorlati időt is tartalmazó 
szakmai önéletrajzukat. 
A szakember(ek) bemutatása során a gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű 
aláírását tartalmazó önéletrajza csatolandó. 
 
 
Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha: 

M/1.  
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 
megelőző három évben a közbeszerzés tárgyában (élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás) 
összesen legalább 1 db, legalább nettó 9 millió forint értékű, legalább 6 hónapon 
keresztül, folyamatosan végzett, szerződésszerűen teljesített és a 321/2015. (X. 30) Korm. 
rendelet 23. §-a szerint igazolt referenciamunkával. 
 



Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli 
hatálya az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldéséig még nem járt le, vagy az 
adott szerződés kezdő és/vagy lejárati időpontja a vizsgált időszakon kívül esik, úgy 
Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó 
szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.  
 
M/2. 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik nem rendelkezik legalább 6 hónapos 
személy- és vagyonőr gyakorlattal rendelkező személy- és vagyonőr szakemberrel. 
 
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot 
igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint 
támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.  

 
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 követelményt (követelményeket), 
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is 
támaszkodik.  
Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erősforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

 
12. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekre: 
Az ellenszolgáltatás megfizetésére a szerződésben meghatározott módon és tartalommal 
való teljesítés esetén utólag, átutalással, forint összegben (HUF), a teljesítés igazolását 
követően a nyertes ajánlattevő által szabályszerűen kiállított számla és benyújtott 
dokumentumok alapján kerül sor a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, valamint a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése 
rendelkezéseivel összhangban. A fizetési határidő a számla kézhezvételéről számított 30 
nap. 
Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36./A. 
§ -a előírásai irányadóak. 
Az Ajánlatkérőként szerződő fél a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdéseiben foglaltak szerint 
fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. 
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk-ban meghatározott (6:155 §) mértékű, és a 
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot köteles megfizetni. 
Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás (kifizetések) pénzneme: HUF. 
 

13.  A szerződés teljesítésének határideje: 
Teljesítési határidő: a szerződés megkötésétől számított 12 hónap  
 
 

14. Szerződést biztosító mellékkötelezettség 
Meghiúsulási kötbér 



A szerződés meghiúsulása esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti, ÁFA nélkül 
számított teljes ellenszolgáltatása 15 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért 
köteles megfizetni.  
 
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötbér csak abban az esetben érvényesíthető, ha a 
nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.  
 

15. Ajánlat benyújtásának helye és ideje: 
Ajánlattételi határid ő: Dátum 2017. február 10. 10:00 óra 
Az ajánlatok benyújtásának címe: Fejér Megyei Kormányhivatal, Pénzügyi és 
Gazdálkodási Főosztály, Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály, 8000 
Székesfehérvár, Piac tér 12-14.; III. em. 326. 

 
16.  Az ajánlattétel nyelve 

Az ajánlatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. Az ajánlatban minden idegen 
nyelven benyújtott irathoz, dokumentumhoz, nyilatkozathoz, információhoz csatolni kell 
legalább a felelős magyar nyelvű fordítást. (felelős fordítás: adott fordítást az ajánlattevő 
készítette, cégszerű aláírással hitelesítette, és tartalmáért felelősséget vállal) 
 

17.  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  
A Kbt. 81. § (11) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő lejártától 
számított 60 nap. 
 

18.  Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum: 2017. február 10. 10:00 óra 
Hely: Fejér Megyei Kormányhivatal  
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. III. emelet 326. szoba 
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. § (3) szerint 
A bontásra irányadók a Kbt. 68. § (1)-(2) és (4) és (6) bekezdései is. 
 

19.  Az ajánlat formai követelményei: 
Az ajánlatokat 1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani közvetlenül vagy postai 
úton a dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlatot kérjük beadni 1 elektronikus 
példányban (CD/DVD), amely az eredeti papír alapú példányról készült hiánytalan, 
szkennelt ajánlatot tartalmazza teljes terjedelemben. Eltérés esetén a papír alapon 
benyújtott példány az irányadó. 
A papír alapú példányt ajánlattevő köteles kötve vagy fűzve benyújtani. A papír alapú 
ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Az ajánlatnak 
lehetőleg az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 
Az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni: „KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT, Őrzés-
védelmi szolgáltatás MVH, Az ajánlattételi határidő előtt tilos felbontani!” 
 
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők szíves figyelmét, hogy a postai kézbesítés átfutási ideje 
kb. 4-5 munkanappal meghosszabbodott a kormányzati szervek számára előírt „KÉR” 
rendszer miatt, ezért javasoljuk, hogy lehetőség szerint gyorsfutár útján vagy 
személyesen nyújtsák be ajánlatukat. 
 
 



20. Az ajánlat tartalmi követelményei: 
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdésben, a 
Kbt. 67. § (4) bekezdésben, a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a 114. 
§ (2) bekezdésében előírtakra, továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra. 
A Kbt. 66. § (6) bekezdése és a 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot nemleges 
tartalommal is be kell nyújtani. 
 
A Kbt. 47. § (2) szerint a dokumentumok benyújthatóak egyszerű másolatban is, kivéve a 
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyet eredetiben kell benyújtani.  
 
Az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, 
illetőleg a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű 
másolatban. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat 
szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát. 

 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, 
aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve a közös 
ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. (Kbt. 35. §.) 
 
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más személy vagy 
szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, abban az esetben az ajánlatban 
csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja az 
erőforrások rendelkezésre bocsátását (Kbt. 65. § (7) bekezdés). A Kbt. 65. § (7) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot nemleges válasz esetén is be kell nyújtani. 
 

21. Egyéb információk: 
 

a) kiegészítő tájékoztatás: 
A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a 
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet 
az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta 
előtt ésszerű időben válaszolja meg.  
 
b)  hiánypótlás elrendelése  
Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra 
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő 
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 
szükséges az újabb hiánypótlás. 
 
c) Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania [Kbt. 66. § (1) 
bekezdés]. 

 
d)  Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költségét az 

ajánlattevő köteles viselni. 



 
e) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 36. § (1) bekezdésében foglaltakra. 

 
f) Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon 

ajánlattevők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként tesznek 
ajánlatot. 

 
g)  Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.  

 
h)  Az ajánlattevőként szerződő félnek a szerződéskötés időpontjára legalább 30 millió 

forint/év és legalább 5 millió forint/káresemény összegű személy és vagyonvédelmi 
szolgáltatások ellátására (vagy ezt a tevékenységet is magában foglaló tevékenységre) 
vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Ajánlattevőnek 
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a szakmai felelősségbiztosítás 
másolati példányát a szerződés aláírásával egyidejűleg az ajánlatkérőként szerződő fél 
részére átadja. Az ajánlattevőként szerződő félnek az előzőekben meghatározott 
értékű, a szolgáltatás megvalósításának időtartama alatt folyamatosan fennálló 
szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A szerződés teljesítésnek időtartama 
alatt, ajánlatkérőként szerződő fél kérésére tíz napon belül igazolnia kell, hogy 
szakmai felelősségbiztosításának díját az adott időszakra maradéktalanul megfizette és 
szakmai felelősségbiztosítása érvényes. 
 

i) Az ajánlattevőként szerződő fél által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek a 
szerződéskötés időpontjában rendelkezzenek az SzVMt. és annak végrehajtásáról 
szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet előírásainak megfelelő személy- és vagyonőri 
igazolvánnyal. 
 

j)  Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatok 
bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.  
 

k) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az 
eljárás nyertesének visszalépése esetén – amennyiben második legkedvezőbb 
ajánlattevőt is megjelöl az összegezésben – a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. Ajánlatkérő az összegezésben 
csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró 
döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 
igazolások benyújtására.  
 

l) Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés minden 
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő 
megküldésével - a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja. A 
szerződés megkötése az írásbeli összegzés megküldésének napját követően a Kbt. 131. 
§ (6) bekezdése alapján történik. 
 

m) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (5), 
valamint a 13. § (2) bekezdéseire, miszerint az eljárás eredményeként megkötött 
szerződés kizárólag az ellenőrző szervezet által a 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja 
szerinti záró tanúsítvány kiállítása esetén lép hatályba.  

 



n) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a vonatkozó jogszabályok 
előírásai szerint kell eljárni. 

 
o) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban 

állapította meg a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság feltételeit és igazolását. 

 
p) A benyújtott ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltűnteti az 

ajánlattevő nevét és székhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, 
amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.  

 
q) A különböző devizák forintra történő átszámításakor a felhívás megküldésének napján 

érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 
alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az 
üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes 
devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott 
összegek tekintetben az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.  
 

r)  Az irányadó jog a magyar, az irányadó idő: CET. 
 

s) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is. 
 

22. A felhívás megküldésének dátuma: 
2017. január 23.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. ÚTMUTATÓ  
 
1. Általános megjegyzések 
 
1.1. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket Ajánlattevőnek kell 

viselnie. A jelen közbeszerzési eljárás eredményes vagy esetleges eredménytelen 
befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban 
semmilyen követelésnek nincs helye, kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak 
fennállása esetén. 

 
1.2. Az ajánlat pénzneme: Magyar Forint (HUF) 

 
1.3. Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívással és a 

dokumentációval kapcsolatban kizárólag írásban (fax: +36-22/514-769 vagy e-mail: 
fekete-csabina.judit@fejer.gov.hu) kérhetnek kiegészítő tájékoztatást. A Kbt. 114. § (6) 
bekezdése alapján Ajánlatkérő az Ajánlattevői kérdésekre vonatkozó kiegészítő 
tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, adja meg. 
Ajánlattevők ennek figyelembe vételével küldjék meg Ajánlatkérő számára a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdéseiket. Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt 
Ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdéseiket szerkeszthető 
MS Word (.doc) formátumban is szíveskedjenek továbbítani. 
 

1.4. Az ajánlatot nem lehet ceruzával készíteni. Az ajánlatban nem lehet áthúzás, átírás vagy 
betoldás. Az olyan ajánlatot, amelyet az Ajánlattevő saját feltételeinek, kikötéseinek 
beszúrásával, becsatolásával nyújtott be, az Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. 

 
1.5. Az Ajánlatkérő a jelen dokumentáció mellékletében a Közbeszerzési törvény előírásainak 

megfelelő ajánlott iratmintákat  bocsát az Ajánlattevők részére, de a jelen dokumentáció 
mellékletében nem szerepel az ajánlathoz csatolandó összes nyilatkozatra, illetve 
igazolásra vonatkozó minta. Ezen további nyilatkozatok, igazolások törvényi, valamint az 
ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak való megfelelősége az 
Ajánlattevő felelőssége! 

 
1.6. Az ajánlattevő az ajánlatában szereplő adatok hitelességéért felelősséggel tartozik.  

 
1.7. Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt ajánlattételi határidőn túl 

kap meg, a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánít, amely 
ajánlatok azonban a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. A határidő után 
beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyvet vesz fel Ajánlatkérő és azt az összes – 
beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküldi 

 
1.8. Ajánlatkérő ajánlattevők ajánlatait kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás keretében 

használhatja fel. Amennyiben bármelyik ajánlattevő üzleti titokra  hivatkozással ajánlata 
bármely részének nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy az üzleti titok körébe eső 
ajánlati részt az ajánlatában jól elkülönített módon kell benyújtania. Az ajánlat üzleti 
titoknak minősülő részével kapcsolatosan a Kbt. 44. §-a az irányadó. 

 
1.9. A szerződést az Ajánlatkérő a nyertesként kihirdetett Ajánlattevővel az ajánlati 

felhívásban, a dokumentációban, a szerződéses feltételekben és az ajánlatban szereplő 



tartalommal köti meg. A nyertes ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részét képező 
mellékletté válik.  
 

1.10. Az eljárást megindító felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat 
Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján bírálja el. 

 
Részszempontok          Súlyszám 
1. Őrzés-védelmi szolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra)                   10 
2. Reagálási idő azonnali megrendelés esetén (perc)                        3 

 
Valamennyi tétel vonatkozásában az adható pontszám:  
alsó határa: 1,0 pont 
felső határa: 10,0 pont 
 
A pontozás módszere az valamennyi részszempont vonatkozásában: fordított arányosság.  
A legalacsonyabb nettó ajánlati ár, illetve a legrövidebb reagálási idő kapja a maximális 10 
pontot. A többi ajánlatban megadott nettó ajánlati ár, illetve reagálási idő pontszáma a 
legalacsonyabb nettó ajánlati árhoz, valamint a legrövidebb reagálási időhöz viszonyított 
fordított arányossággal kerül meghatározásra. Az így kapott pontszámok beszorzásra 
kerülnek a részszemponthoz tartozó súlyszámmal, így megkapjuk a részszempontok végső 
pontszámait. 
 
Az egyes ajánlatok összpontszámának meghatározásához a részszempontokra kapott 
pontszámait összeadjuk és a legmagasabb összpontszámot elérő ajánlatot benyújtó 
ajánlattevő lesz az eljárás nyertese.   
 
A kiértékelés során ajánlatkérő a számolásoknál végig a kerekítési szabályok szerinti két 
tizedes pontosságig dolgozik. 

 
1.11. A szerződés megkötése az írásbeli összegzés megküldésének napját követően a Kbt. 

131. § (6) bekezdése alapján történik. Ajánlatkérő szerződéses feltételeit szerződés 
tervezetben foglalta össze, mely tervezet a dokumentáció részét képezi.  

 
1.12. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az alábbiakban adja meg azon 

szervezetek nevét és elérhetőségét, amelyektől Ajánlattevő tájékoztatást kérhet azokról a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés 
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni 

 
� Megnevezés:Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 

Cím: 1086 Budapest, Kálmán Imre u. 2.  
Postacím:  1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon:  +36 (1) 299 9090;  
E-mail: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu, http://www.ommf.gov.hu 

 
� Megnevezés: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó és 

Vámigazgatósága 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 8.  
Postacím:  8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 8. 
Telefon:  06-22/530-700 
Fax:  06-22/548-919 



E-mail:  fejeravig@nav.gov.hu 
  

� Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya  
Cím:  8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6.   
Postacím:  8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6. 
Telefon:  06-22/511-000 
Fax:  06-22/316-577 
E-mail:  fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 

� Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
Cím:  8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.   
Postacím:  8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. 
Telefon:  06-22/511-720 
Fax:  06-22/511-727 
E-mail:  muller.cecilia@kdr.antsz.hu 
 

� Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  
Cím:     1145 Budapest, Colombus u. 17-23.   
Postacím:  1590 Budapest, Pf. 95.  
Telefon:  06-01/301-2900 
Fax:  06-01/301-2903 
E-mail:  hivatal@mbfh.hu 
 

� Megnevezés:Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60. 
Telefon: +36 (1) 463 9100;  
e-mail: migracio@bah.b-m.hu 
 

 
2. Az ajánlat benyújtásának formai kellékei 
 
2.1. Az ajánlatot 1 eredeti papíralapú példányban szükséges elkészíteni, és az 

Ajánlatkérőhöz eljuttatni, illetve 1 elektronikus példányban (CD/DVD), amely az 
eredeti példányról készült hiánytalan, szkennelt ajánlatot tartalmazza teljes terjedelemben. 

 
2.2. Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

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

 
2.3. Az Ajánlattevő ajánlatát valamennyi lapján (fedlapon és a tartalomjegyzéken is), köteles 

emelkedő sorrendben, folyamatos oldalszámozással és kézjegyével ellátni.  
 
2.4. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 
2.5. Ahol – akár a felhívásban, akár a dokumentációban, akár a nyilatkozatmintákon – 

megjelölésre kerül, hogy cégszerűen kell az adott dokumentumot aláírni, kérjük eszerint 
eljárni.  



2.6. Az ajánlatok eredeti papíralapú és elektronikus példányait 1 közös nagy borítékban, vagy 
csomagban kell elhelyezni, és azt úgy kell lezárni, hogy bármilyen illetéktelen 
beavatkozás, vagy annak akár csak a kísérlete is felfedezhető legyen. A csomagoláson fel 
kell tüntetni:  „„KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT, Őrzés-védelmi szolgáltatás MVH, 
Az ajánlattételi határidő előtt tilos felbontani!”  

 
2.7. Az ajánlatot az Ajánlatkérő átveszi, de azt részére postai úton is meg lehet küldeni 

tértivevényes küldeményben. 
 

Az ajánlatok postai feladás vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén 
fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, 
lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az Ajánlattevők viselik.   
 
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők szíves figyelmét, hogy a postai kézbesítés átfutási 
ideje meghosszabbodott a kormányzati szervek számára előírt „KÉR” rendszer 
miatt, ezért javasoljuk, hogy lehetőség szerint gyorsfutár útján vagy személyesen 
nyújtsák be ajánlatukat. 

 
2.8.Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot idejében benyújtottnak, ha az határidőben beérkezett 

a megjelölt címre. Személyes benyújtás esetén késve, vagy határidőn túl postán, illetve 
futárral érkező ajánlatot az Ajánlatkérő az Ajánlattevő személyének megállapítása céljából 
felbontja, az elkésett ajánlatról külön jegyzőkönyv készül. Az ajánlattételi határidő lejárta 
után benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen. 

 
 
3. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 
 

3.1 Ajánlatkérő csak teljes mértékben kitöltött, cégkivonatban feltüntetetten 
cégjegyzésre jogosult, aláírási címpéldányt csatolni tudó személy(ek) által aláírt 
nyilatkozatokat, űrlapokat, táblázatokat fogad el.  

 
3.2 Ajánlattevő köteles a nemleges dokumentumokat is becsatolni, amelyet áthúzással 

és szignóval kell ellátni. 
 

3.3 Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat, mellékleteket kell 
tartalmaznia az alábbiak figyelembe vételével, az alábbi javasolt sorrend betartása 
mellett: 

 
3.3.1 Fedlap: tartalmazza az ajánlattevő, közös ajánlattevők megnevezését, a 

közbeszerzési eljárás tárgyát. 
 

3.3.2 Felolvasólap: a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva. Közös 
ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia!!! 

 
3.3.3 Tartalomjegyzék: oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, 

hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók 
meg. 

 



3.3.4 Nyilatkozatok kizáró okokról , gazdasági és pénzügyi alkalmasságról, 
műszaki és szakmai alkalmasságról a Kbt. 67. § (1) bekezdés 
vonatkozásában a 114. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. 

 

� Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról, illetve a Kbt. 62. § (1) bek. 
kb) pontja szerinti nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) 
pont ib) alpontjára tekintettel). 

� Ajánlattevőnek ajánlatában gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
követelmény vonatkozásában a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint nyilatkoznia 
kell arról, hogy az az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 
felhívásban előírt nyilatkozatait az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti 
felhívására köteles benyújtani. 

� Nyilatkozatok, igazolások műszaki és szakmai alkalmasságról 

Ajánlattevőnek ajánlatában a M/1. és M/2.pont szerinti alkalmassági 
követelmény vonatkozásában a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint nyilatkoznia 
kell arról, hogy az az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat nem köteles megadni.  

Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatait 
az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

 
3.3.5  Teljességi nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § 
(2) bekezdésére tekintettel) eredeti példányban. Közös ajánlattétel esetén 
minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia. 
 

3.3.6 KKV besorolására vonatkozó nyilatkozat. (Kbt. 66. § (4) bekezdésére 
tekintettel)  

 
3.3.7 Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó nyilatkozat (Kbt. 66. § (6) 

bekezdésére tekintettel), melyet nemleges válasz esetén is csatolni kell. 
 
3.3.8 Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 

igénybe a kizáró okok – Kbt. 62. § – hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § 
(4) bekezdése) 

 
3.3.9 Közös ajánlattevők megállapodása: kizárólag közös ajánlattétel esetén kell 

csatolni valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodást. 
 

3.3.10 Az alkalmasság igazolására kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére 
vonatkozó Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdésben és 
kapcsolódóan a 67. § (3) bekezdésében foglaltakról. Nemleges válasz esetén is 
be kell nyújtani.  

 



3.3.11. Aláírási címpéldány: az ajánlattevő, a Kbt. 65. § (7) pontja szerinti szervezet 
nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. 
§ (1) bekezdés szerinti aláírási-mintájának másolati példánya. Ajánlattevő - 
amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) 
írták alá - csatolja - a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos 
meghatalmazást. 

 
3.3.12 Üzleti titokra  vonatkozó nyilatkozat (Kbt. 44. §-ára tekintettel) adott 

esetben 
 

3.3.13 Nyilatkozat papír alapú és elektronikus ajánlati példány egyezőségéről 
 

3.3.14 Adott esetben: Egyéb fontosnak tartott információ 
 

Az Ajánlatkér ő Kbt. 69. § szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok 
 
3.3.15 Ajánlattevő nyilatkozata a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása 

vonatkozásában az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 
számított három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti – általános 
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről évenkénti bontásban  

 
3.3.16 A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában a közbeszerzés 

tárgya szerinti legjelentősebb szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
igazolás/referencianyilatkozat benyújtás az ajánlati felhívásban előírt 
tartalommal, illetve azon szakemberek - gyakorlati idejét is tartalmazó - 
önéletrajza, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
III. M ŰSZAKI LEÍRÁS  

 
- Udvarias, fegyelmezett módon felügyeli az ügyfélteret, eligazítja, szükség esetén kíséri az 

ügyfeleket, vendégeket, látogatókat, segítséget nyújt a hivatal tisztviselőinek. Biztosítja a 
biztonságos és zavartalan ügyfélforgalmat, figyelemmel kíséri az ügyfelek, látogatók 
épületen belüli mozgását, szükség esetén kényszerintézkedést alkalmaz. 

- A hivatali szervhez belépő, ott tartózkodó, onnan kilépő személyt kiléte igazolására, a 
belépés, illetőleg a tartózkodás céljának közlésére, jogosultságának igazolására felhívni, 
ennek megtagadása vagy a közölt adatok nyilvánvaló valótlansága esetén az érintett 
belépésének, ott tartózkodásának megtiltására, távozás felszólítására 

- Vagyonvédelem, portai őrszolgálat. 
- Kulcsok és kulcsdobozok kiadása és visszavétele 
- Az előírt nyilvántartások - Őrutasítás szerint- vezetése. 
- Megrendelő azon releváns belső utasításaiban foglalt feladatok végrehajtása, melyekkel 

Megrendelő megismerteti. 
- Épület és hozzá tartozó ingatlan rendszeres időközönkénti bejárása 
- Az épület műszaki berendezéseinek - tűzjelző rendszer, kazán, víz és egyéb csőrendszerek 

felügyelete, jelzéseinek regisztrálása, intézkedések kezdeményezése, jelentése, 
nyilvántartása, kezelése. 

- Az épület belső ellenőrzése- felügyelete, ajtók, ablakok, irodák zártságának ellenőrzése, 
elektromos fogyasztók kikapcsolása, benntartózkodók engedélyeinek nyilvántartása 
figyelemmel kisérése és ellenőrzése, valamint az épület technikai védelmének felügyelete. 

- Megakadályozza az objektum területére történő illetéktelen behatolásokat, elsődlegesen 
részt vesz a természeti csapások által okozott károk elhárításában, rendkívüli esetekről 
jelentést tesz. 

- Ellenőrzi az épület külső és belső rendjét, (Őrutasításban foglaltak szerint) azonnal 
beavatkozik az észlelt esemény elhárításába, szükség esetén biztosítja a helyszínt a 
Megrendelő képviselője, illetve a hatóság kiérkezéséig. Szükség szerint segítséget nyújt 
tevékenységükhöz. 

- Rendkívüli események, tűz, elemi csapás, bűncselekményre utaló körülmények esetén 
tegyen azonnali intézkedéseket, szükség szerint kezdje meg az épületben tartózkodó 
személyek eltávolítását az épületből továbbá haladéktalanul értesítse az illetékes 
hatóságo(ka)t és a kiértesítendőket, (Őrutasításban foglaltak szerint) illetve előzze meg az 
ilyen típusú eseményeket. Azokat a személyeket, akik az épület biztonságos üzemelésével 
és üzemeltetésével kapcsolatos szabályokat nem tartják be — a felszólítás ellenére sem — 
távolítsa el az ingatlan területéről (Őrutasításban foglaltak szerint) 

- Bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt visszatartja az eljárás lefolytatására 
illetékes hatóság értesítésével és az elkövető részükre történő átadásával. 
 

1.1. Az őrzés-védelmi feladatokat 1 fő biztonsági őr helyszínenként minden nap folyamatos 
műszakrendben, 07.00 órától - 07.00 óráig (24 órás) látja el. A biztonsági őr feladatait és 
a szolgálat ellátását az Őrutasítás tartalmazza.  

 
 
 
 
 
 
 



IV. SZERZŐDÉS-TERVEZET  
 

VÁLALLKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
 

 
amely létrejött egyrészről 

 
cég: Fejér Megyei Kormányhivatal 
székhely: Székesfehérvár, Szent István tér 9. 
levelezési cím: Székesfehérvár, Szent István tér 9. 
adószám: 15789295-2-07 
bankszámlaszám: 
képviseli: Dr. Simon László kormánymegbízott 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
 
másrészről 
cég: 
székhely: 
adószám: 
cégjegyzékszám: 
bankszámlaszám: 
képviseli: 
mint Vállalkozót (a továbbiakban: Vállalkozó), együttesen Szerződő felek között alulírott 
helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 
 
ELŐZMÉNY 
 
Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. 
törvény 113.§ (1) bekezdése szerint a „Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére” tárgyban, mely eljárás eredményeként 
Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
1.  A szerződés tárgya, tartalma 
 
1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő vagyonkezelésében lévő Székesfehérvár, Deák Ferenc 

utca 7-9. sz. alatti épület napi rendszeres őrzés és vagyonvédelmi biztosítása, amely 
feladat különösen az alábbiakra terjed ki: 

 
- Udvarias, fegyelmezett módon felügyeli az ügyfélteret, eligazítja, szükség esetén kíséri 

az ügyfeleket, vendégeket, látogatókat, segítséget nyújt a hivatal tisztviselőinek. 
Biztosítja a biztonságos és zavartalan ügyfélforgalmat, figyelemmel kíséri az ügyfelek, 
látogatók épületen belüli mozgását, szükség esetén kényszerintézkedést alkalmaz. 

- A hivatali szervhez belépő, ott tartózkodó, onnan kilépő személyt kiléte igazolására, a 
belépés, illetőleg a tartózkodás céljának közlésére, jogosultságának igazolására felhívni, 
ennek megtagadása vagy a közölt adatok nyilvánvaló valótlansága esetén az érintett 
belépésének, ott tartózkodásának megtiltására, távozás felszólítására 

- Vagyonvédelem, portai őrszolgálat. 
- Kulcsok és kulcsdobozok kiadása és visszavétele 



- Az előírt nyilvántartások - Őrutasítás szerinti - vezetése. 
- Megrendelő azon releváns belső utasításaiban foglalt feladatok végrehajtása, melyekkel 

Megrendelő megismerteti. 
- Épület és hozzá tartozó ingatlan rendszeres időközönkénti bejárása 
- Az épület műszaki berendezéseinek - tűzjelző rendszer, kazán, víz és egyéb csőrendszerek 

felügyelete, jelzéseinek regisztrálása, intézkedések kezdeményezése, jelentése, 
nyilvántartása, kezelése. 

- Az épület belső ellenőrzése- felügyelete, ajtók, ablakok, irodák zártságának ellenőrzése, 
elektromos fogyasztók kikapcsolása, benntartózkodók engedélyeinek nyilvántartása 
figyelemmel kisérése és ellenőrzése, valamint az épület technikai védelmének felügyelete. 

- Megakadályozza az objektum területére történő illetéktelen behatolásokat, elsődlegesen 
részt vesz a természeti csapások által okozott károk elhárításában, rendkívüli esetekről 
jelentést tesz. 

- Ellenőrzi az épület külső és belső rendjét, (Őrutasításban foglaltak szerint) azonnal 
beavatkozik az észlelt esemény elhárításába, szükség esetén biztosítja a helyszínt a 
Megrendelő képviselője, illetve a hatóság kiérkezéséig. Szükség szerint segítséget nyújt 
tevékenységükhöz. 

- Rendkívüli események, tűz, elemi csapás, bűncselekményre utaló körülmények esetén 
tegyen azonnali intézkedéseket, szükség szerint kezdje meg az épületben tartózkodó 
személyek eltávolítását az épületből továbbá haladéktalanul értesítse az illetékes 
hatóságo(ka)t és a kiértesítendőket, (Őrutasításban foglaltak szerint) illetve előzze meg az 
ilyen típusú eseményeket. Azokat a személyeket, akik az épület biztonságos üzemelésével 
és üzemeltetésével kapcsolatos szabályokat nem tartják be — a felszólítás ellenére sem — 
távolítsa el az ingatlan területéről (Őrutasításban foglaltak szerint) 

- Bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt visszatartja az eljárás lefolytatására 
illetékes hatóság értesítésével és az elkövető részükre történő átadásával. 
 

1.2. Az őrzés-védelmi feladatokat 1 fő biztonsági őr rendelkezésre állásával, minden nap 
folyamatos műszakrendben, 07.00 órától - 07.00 óráig (24 órás) látja el. Az őrzés-
védelmi szolgáltatás összesen heti 168 óra. A biztonsági őr feladatait és a szolgálat 
ellátását az Őrutasítás tartalmazza.  

 
2. A szerződés időtartama 
A szerződés hatálybalépésének időpontjától számítottan 12 hónapra kötik a szerződő felek.  
 
3. Alvállalkozók alkalmazása 

 
A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért, annak minden tevékenységéért úgy felel, 
mintha a munkát maga végezte volna, a jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó 
tevékenységéért pedig a Ptk. 6:148.§ szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis felelős 
minden olyan kárért is, amely a jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó igénybe vétele nélkül 
nem következett volna be. 

 
4.  A felek jogai és kötelezettségei 
 
4.1. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a vállalkozás tárgyát képező feladatokra a 

személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: SzVMt) által előírt engedélyekkel, anyagi, 
technikai felkészültséggel rendelkezik, és a szolgálatot a törvényben szabályozott módon, 
szakmailag felkészített, kiképzett, rendszeresített - és előzetesen a Megrendelővel 



egyeztetett - szolgálati felszereléssel és formaruhával ellátott munkavállalókkal hajtatja 
végre. 
Vállalkozó köteles a tevékenységére vonatkozó és azzal összefüggő valamennyi 
engedéllyel kapcsolatban történt változásról Megrendelő kapcsolattartóját haladéktalanul 
írásban tájékoztatni. 

 
4.2. Vállalkozó vállalja, hogy a szolgálat ellátásához szükséges (forma) nyomtatványokat a 

Megrendelővel egyeztetett módon, az irodaszereket pedig önállóan az alkalmazottai 
részére folyamatosan biztosítja. 

 
4.3. Vállalkozó a személy- és vagyonőrök kiválasztásánál figyelembe veszi, hogy a 

Megrendelő objektumaiban felszerelt biztonságtechnikai berendezések kezelése is a 
személy- és vagyonőrök feladata, ezért csak az ilyen jellegű technikai eszközök 
kezelésében jártas személy- és vagyonőrök szolgálati feladatok ellátására való 
felkészítését (betanítását) kezdi meg. 

 
4.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy olyan személy- és vagyonőrt nem alkalmazhat, illetve 

nem léptethet szolgálatba, aki megjelenésével, viselkedésével, illetve kommunikációjával 
ronthatja a Megrendelő jó hírnevét. 

 
4.5. Vállalkozó vállalja, hogy az őrzés-védelemmel megbízott, szolgálatvezénylés alapján 

beosztott személy- és vagyonőr akadályoztatása esetén köteles gondoskodni a 
helyettesítésről olyan személy- és vagyonőr szolgálatba állításával, aki az adott 
objektumra vonatkozóan, az ott kiépített tűzjelző, beléptető rendszer működésével és 
működtetésével, továbbá a felszerelt tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok használatának 
szabályaival teljes körű ismeretének birtokában van.  Csak olyan vagyonőr láthatja el a 
feladatokat, aki az épületre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatban és Tűzriadó Tervben 
foglalt előírásokat ismeri és a rá nézve kötelező feladatokat elsajátította és ezt aláírásával 
igazolta a tűzvédelmi oktatási naplóban. 

 
4.6. Helyettesítéskor a Vállalkozó területileg illetékes vezetője köteles az adott szolgálati 

helyen a helyettesítő személy- és vagyonőrt - a szolgálati feladataival kapcsolatban - a 
szolgálatba lépés előtt, előzetesen oktatásban részesíteni, Vállalkozó kijelölt 
munkatársának bemutatni, illetve a változás tényét és időtartamát előzetesen a 
Megrendelőnek a Megrendelő és a Vállalkozó között működő, védett kommunikációs 
csatornán keresztül, és a mindenkori Kirendeltségvezetőnek írásban, a megrendelőlevél 
egyidejű megküldésével értesíteni.  

 
4.7. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítése 

érdekében kijelölt kapcsolattartóik útján együttműködnek. 
 
4.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy a 

Vállalkozó részére utasításokat adhat és jogosult a Vállalkozót rendszeresen 
beszámoltatni a végzett feladatokról, illetve a jelen Szerződés fennállása alatt hivatali 
időben jogosult Vállalkozó szerződésszerű teljesítését ellenőrizni.  

 
4.9. Megrendelő a Vállalkozó feladatainak szerződésszerű ellátásához szükséges 

információkat és ismereteket - igény szerint - a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 
Továbbá ugyancsak rendelkezésre bocsájtja a Kirendeltség épületének Tűzvédelmi 
Szabályzatát. 



 
4.10.Vállalkozónak a szerződés teljesítése során különös figyelemmel kell lennie az alábbi 

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi rendelkezésekre: 
a.) Vállalkozó jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenysége során köteles saját felelős 
hatáskörében teljes körűen teljesíteni, betartani, illetve betartatni a munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. törvényben, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 
5.) BM rendeletben, a tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvényben, valamint 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, ezen 
törvények végrehajtási és kapcsolódó jogszabályaiban, a biztonsági szabályzatokban, 
szabványokban meghatározott munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 
feladatokat. 
b.) Vállalkozó felel azért, hogy dolgozói a megbízás helyén a munkába álláskor az adott 
munkavégzés helyére vonatkozóan, munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 
oktatásban részesüljenek, hogy elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos 
munkavégzés, és a környezet szennyeződést megakadályozó elméleti és gyakorlati 
ismereteket, és a vállalkozói tevékenység teljes időtartama alatt rendelkezzenek azokkal. 
c.) Vállalkozó köteles azonnal jelezni a Megrendelőnek – az elhárításra tett azonnali 
intézkedés mellett - ha a munkaterületen olyan veszélyforrást, rendellenességet észlelnek, 
mely súlyosan veszélyezteti saját, vagy más munkavállalók, egyéb személyek egészségét, 
testi épségét, a vagyoni javak, illetve a környezet épségének megőrzését. 
d.) Megrendelő jogosult az a./ alpontban foglaltak teljesítését folyamatosan ellenőrizni, a 
feltárt hiányosságok elhárítására Vállalkozó felé intézkedni, súlyos veszélyhelyzet esetén 
a további munkavégzést felfüggeszteni. 
e.) Vállalkozó köteles jelenteni a Megrendelőnek minden a munkavédelemmel, 
tűzvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos rendellenességet, rendkívüli 
eseményt, balesetet, tűzesetet. 
f.) Minden saját dolgozót ért baleset, rendkívüli esemény bejelentése, kivizsgálása és 
nyilvántartása Vállalkozó feladata. Ha a Vállalkozó dolgozóját ért baleset 
bekövetkezésében a Megrendelő is közrehatott, akkor a baleset kivizsgálásába a 
Megrendelőt is be kell vonni. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelőt a kivizsgálásba 
nem vonja be, akkor utólagosan Megrendelőre sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem 
háríthat át. 
g.) Vállalkozó köteles Megrendelő ellenőrzésre és intézkedésre jogosult képviselőinek 
munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi ellenőrzéseit segíteni, intézkedéseiket 
magukra nézve kötelezőnek tekinteni. 

 
4.11.Vállalkozó a feladatait önállóan, a vonatkozó jogszabályoknak eleget téve, szakmailag 

elvárható gondossággal végzi. A szerződés teljesítése során Vállalkozó különös 
figyelemmel kell lennie az SzVMt előírásaira. 

    
4.12.Vállalkozó részletes vagyonvédelmi, és a jelen szerződéssel kapcsolatos, egyéb feladatait 

a Megrendelő és a Vállalkozó által közösen jóváhagyott Őrutasításban rögzítik. 
 
4.13.Vállalkozó a biztonsági őrszolgálat teljesítés során köteles ún. „Szolgálati Napló"-t 

vezetni, amelyben köteles minden rendkívüli, illetve vagyonvédelmi szempontból 
jelentősnek minősülő eseményt rögzíteni. A „Szolgálati Napló" tartalmát Megrendelő 
arra írásban feljogosított képviselői jogosultak megismerni. 

 
4.14.Megrendelő térítés nélkül gondoskodik a személy- és vagyonőri szolgálatot ellátók 

számára szükséges szolgálati és szociális helyiség(ek)ről. 



 
4.15.Vállalkozó teljes körű anyagi felelősséggel tartozik az általa őrzött objektumban található 

vagyontárgyakban és értékekben bekövetkezett károkért, amennyiben azok a 
Vállalkozónak felróható, vagy a Vállalkozó érdekkörében felmerült ok(ok) miatt 
következtek be. 

 
4.16.A Vállalkozó kijelenti, hogy az ……………. keresztül min. 30.000.000,- Ft, azaz 

harmincmillió forint összegű felelősségbiztosítással rendelkezik (éves kárfizetési limitre 
vonatkozóan), amely a Megrendelő részére fedezetet jelent a Vállalkozó, ill. 
alkalmazottja által a Megrendelőnek szándékosan, vagy gondatlanul okozott, valamint 
mulasztásból származó károkért. A ………….. sorszámú kötvény másolata jelen 
szerződés 1. sz. mellékletét képezi. A Vállalkozó a biztosítását jelen szerződés teljesítési 
ideje alatt köteles fenntartani. 
A Vállalkozó jelen Szerződés időbeli hatálya alatt jogosult más biztosítótársaságnál a 
fentivel megegyező, vagy szigorúbb feltételekkel azonos, vagy magasabb összegű 
felelősségbiztosítást kötni, amely változás azonban nem minősül szerződésszegésnek. 

 
4.17.Amennyiben a Vállalkozó felelősségbiztosítása a jelen szerződés időbeli hatálya alatt 

megszűnik, úgy ez súlyos szerződésszegésnek minősül és erre való hivatkozással a 
Megrendelő jogosult a jelen szerződést – a szerződésszegésre vonatkozó 
jogkövetkezmények alkalmazása mellett – megszüntetni. 

 
5.  A vállalkozói díj összege, számlázása, esedékessége, teljesítésének módja 
 
5.1. A Vállalkozó szolgáltatást elvégző személyzete (alkalmazottak illetve alvállalkozói) a 

szolgáltatás helyén semmilyen összeg átvételére nem jogosultak.   
 
5.2. Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő előleget nem biztosít.  
 
5.3. A szolgáltatás a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolással tekinthető teljesítettnek, 

melynek mellékletét képezi a Vállalkozó által megküldött jelenléti ív. Megrendelő ennek 
kiadását alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. 

 
5.4. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolásra Detre Csaba osztályvezető jogosult, aki a 

Kbt. 135. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint állítja ki a teljesítésigazolást. 
 
5.5. Vállalkozó havi számlát állít ki a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás 

kézhezvételét követően. 
 
5.6. Vállalkozói díj alapja a Vállalkozó ajánlatában megadott óradíj: ………..-, Ft/óra 
 
5.7. Megrendelő a szerződés teljesítéséért a szerződés hatálybalépését követő naptól számított 

12 hónapig, a tárgyhót követően utólag, havonta, egyenlő részletekben ……….,- Ft/hó + 
ÁFA díjat utal át a Vállalkozó ……………………. számú bankszámlájára a számla 
kézhezvételét követő 30. napig. Szerződő felek rögzítik, hogy tört hónap esetén az érintett 
hónap napjainak számával számítják ki az egy napra eső díj értékét, melyet az igazolt 
napok számával szoroznak fel, forint összegre kerekítve. 

 
5.8. Szerződő felek rögzítik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § 

szakaszában foglaltak figyelembe vételével járnak el a havi díj megfizetése tekintetében. 



 
5.9. Vállalkozó a megbízási díjon felül egyéb költségre, díjakra, járulékokra nem jogosult. 
 
5.10.Vállalkozó által igénybe vett alvállalkozók: 

- ……….. (székhely: …………, cégjegyzékszám: ………., adószám: …….) 
 
5.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek rendelkeznek az 

SzVMt. és annak végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet előírásainak 
megfelelő személy- és vagyonőri igazolvánnyal, mely(ek) másolata(i) jelen szerződés 4. 
sz. mellékletét képezi(k). 

 
5.12.Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének a 

jelen szerződésben foglaltak szerint nem tesz eleget, akkor a késedelmes Megrendelő 
köteles – a részére kiszámlázott havi díjon kívül – a Vállalkozó részére a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak szerinti késedelmi kamatot 
megfizetni. 

 
5.13.A szerződés Vállalkozónak felróható nem teljesítése esetén (meghiúsulás) a Vállalkozó a 

teljes nettó vállalkozási díj 15%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér 
megfizetésére köteles. 

 
5.14.Vállalkozó a számlán vevőként a következőket köteles feltüntetni: Fejér Megyei 

Kormányhivatal, Szent István tér 9. 
 
6.  Titokvédelem 
 
6.1.  Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem fedhet fel, nem bocsáthat harmadik személy 

rendelkezésére és nem használhat fel sem közvetlenül, sem közvetve semmiféle bizalmas 
információt, adatot a másik félről, kivéve, ha a szolgáltatás teljesítése ezt szükségessé 
teszi, illetve bírósági határozat erre kötelezi. Minden információt, adatot bizalmasnak kell 
tekinteni, amennyiben azt az a Fél, akinél az információ keletkezik, ill. akire az adott 
információ vonatkozik, nem nyilvánítja az (oka)t nem bizalmas természetűnek. A 
bizalmas információt, adatot a megszerzéstől, illetve a szerződés megszűnése után is - 
időkorlát nélkül - bizalmas természetűnek kell tekinteni. 

 
6.2. Saját bizalmas információinak, adatainak tekintetében bármelyik fél felhatalmazást adhat 

a másik félnek az információ, adat kiadására, harmadik személy számára. A 
felhatalmazást írásban kell megadni. A felhatalmazásban meg kell jelölni az információt, 
adatot és a harmadik felet is. 

 
6.3.  A Vállalkozó az őrzés-védelmi feladat ellátása során tudomására jutott információkat, 

adatokat köteles titokként kezelni, azokat illetéktelen, harmadik személynek nem adhatja 
át. A titoktartási kötelezettség korlátlan időre szól, és kiterjed a Vállalkozó 
alkalmazásában és a feladatot ellátó valamennyi személy- és vagyonőrre, akik kötelesek a 
titoktartási nyilatkozatot aláírni. 

 
6.4.A fentiek szerinti titoktartási kötelezettség és felelősség a Vállalkozó által alkalmazott 

valamennyi munkatársra is kiterjed. 



Vállalkozó köteles intézkedni arról, hogy az általa alkalmazott munkavállalók írásban 
kötelezettséget vállaljanak a munkájuk során tudomásukra jutott valamennyi bizalmas 
információ megőrzéséről. 

 
7.  Együttműködés 
 
7.1. Vállalkozó és Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében a teljesítést érintő minden 

lényeges körülményről kölcsönösen tájékoztatják egymást mind szerződés megkötése 
előtt, mind annak hatálya alatt. A nem teljes körű, illetve téves tájékoztatás következtében 
felmerült kárért a mulasztó fél tartozik felelősséggel. 

 
7.2. A Megrendelő és Vállalkozó közötti kapcsolatot: 
 
A Megrendelő részéről: 
név Detre Csaba 
értesítési cím 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. 
telefon +36-30-867-6888 
fax +36-22-526-946 
e-mail detre.csaba@fejer.gov.hu 
A Vállalkozó részéről: 
név  
értesítési cím  
telefon  
fax  
e-mail  

 
7.3. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a Megrendelő nevét, címét, székhelyét 

a rendőrség által hitelesített naplóban nyilvántartsa, amelybe a rendőrség a tevékenység 
ellenőrzése során betekinthet. A rendőrség hatásköre nem terjed ki azonban a jelen 
szerződésben foglaltak vizsgálatára. 

 
8.  A szerződés hatálya, módosítása, a szerződés felmondása: 
 
8.1. A szerződés csak írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján módosítható. 
 
8.2. A Ptk. 6:213. § (1) bek. szerint, aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra 

jogosult, a másik félhez intézett jognyilatkozattal szüntetheti meg a szerződést. 
 
8.3. Megrendelő kiköti az azonnali hatályú felmondás jogát, akként, hogy Megrendelő az 

azonnali hatályú felmondás jogával az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén 
élhet írásban tett jognyilatkozatával, az azonnali hatályú felmondás indokát közölve 
Vállalkozóval: 

 
- szerződéses kötelezettségeit a Megrendelő felszólítása ellenére nem teljesíti 
- ha a teljesítés írásbeli felszólítás ellenére 15 napon túl késedelmes és/vagy hibás; 
- ha a Vállalkozó ellen csőd felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indult, vagy 

fizetésképtelenné vált. 



8.4. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon – ha: 
- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

 
- 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 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

8.5. A szerződés megszűnése esetén a megszűnéstől számított 8 napon belül a Szerződő felek 
kötelesek egymással elszámolni. 

 
9.  Záró rendelkezések 
 
9.1. Vállalkozó 
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

9.2. Jelen szerződés ………… számozott oldalból és ………. mellékletből áll és négy eredeti 
azonos tartalmú példányból készült. 

9.3. Jelen szerződés aláírásával a Szerződő felek kijelentik és elismerik, hogy ezen 
szerződésben foglaltakkal egyetértenek és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az SzVMt. valamint az egyéb vonatkozó 
jogszabályi előírások rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

9.4. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 
(1) bekezdésének 1. pontjában foglalt rendelkezések alapján átlátható szervezetnek 
minősül. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen nyilatkozatában foglaltak 
változásáról haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. 

 
Székesfehérvár, 2017………………………. 
 
        …………………      ……………………. ..  
 Fejér Megyei Kormányhivatal  Vállalkozó     
 Dr. Simon László  
 kormánymegbízott  
 Megrendelő                                      
     
 
 Pénzügyi ellenjegyzés:   
  
                       ……………… 



     Kloó Józsefné   
   főosztályvezető   
     Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály   
 
 
 Jogi ellenjegyzés:  
   …………………….  
   Dr. Simon Katalin 
   osztályvezető 
    Koordinációs és Jogi Osztály  
 
 
Mellékletek:  

1. sz. melléklet: Vállalkozó közbeszerzési ajánlata 
2. sz. melléklet: Őrutasítás 
3. sz. melléklet: felelősségbiztosítási kötvény másolata 
4. sz. melléklet: személy- és vagyonőri igazolvány(ok) másolata(i) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. NYILATKOZATMINTÁK  
Ajánlatkérő által a dokumentációhoz mellékelt formanyomtatványok csak minták, 

Ajánlatkérő azokkal megegyező tartalmú nyilatkozatot is elfogad. 
 

 
REGISZTRÁCIÓS LAP 

(a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul Ajánlatkérő részére megküldendő) 
 

„Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
részére” 

 tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
(egy példányban elegendő benyújtani!) 

 
 
 

A közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplő adatai: 

Gazdasági szereplő neve:  

Gazdasági szereplő székhelye:  

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

Telefax szám:  

E-mail cím:  

 
Kitöltve és cégszerűen aláírva haladéktalanul meg kell küldeni a +3622/514-769 telefax 
számra vagy a fekete-csabina.judit@fejer.gov.hu e-mail címre, legkésőbb az ajánlattételi 
határidő lejártáig! 
 
 
 
Kelt:…………………………, 2017…………………. hó…………napján 
 
 
 
 ............................................... 
 cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ajánlattevő neve: 
Ajánlattevő székhelye: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
 
 
 

AJÁNLAT 
 

ELŐLAP 
 

Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal részére 

 
 
 

..................., 2017. ……….. hó …... napja 
 

 
 
 



FELOLVASÓLAP 
 
 
A közbeszerzés tárgya: Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal részére 
 
 
Az ajánlattevő/ajánlattevők neve:  
………….………..…………………………………….…….. 
Ajánlattevő(k) székhelye:…..…………………………………….………..………….. 

  ……………………………………………………………… 
Cégjegyzék száma: … 
Kapcsolattartó neve:  ……………………………………………………………... 

Tel. száma:……………………………………………….…………. 
Fax:………………………………………………………………….. 
E-mail címe:………………………………………………………… 

(Közös ajánlattétel esetén a fenti adatokat mindegyik ajánlattevő vonatkozásában kérjük megadni!)  
 
 
Közös ajánlattétel esetén eljárni jogosult képviselő  

 neve:  ……………………………………………………………... 
Tel. száma:……………………………………………….…………. 
Fax:………………………………………………………………….. 
E-mail címe:………………………………………………………… 

 
 
Bírálati részszempontokra adott megajánlások: 
 

1. Őrzés-védelmi szolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra) ……………………………… 
 

2. Reagálási idő azonnali megrendelés esetén (perc) ……………………………… 
 
 

 
Kelt: …………………………………., 2017. ………………….hó ….. napján 
  
 
 
  
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről) 
 
 
  
 



TARTALOMJEGYZÉK  
 
 
 

Dokumentum megnevezése Oldalszám 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT  

a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint 
 
 
 
 
Alulírott …………….………………………………………………………. (név), az 
…………………………………………………………………….. (ajánlattevő neve, címe) 
ajánlattevő képviseletében eljárni jogosult kijelentem az Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás 
nyújtása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére tárgyú közbeszerzési 
eljárásra vonatkozóan, hogy az ajánlati felhívás 10-11. pontjában előírt pénzügyi és 
gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelést 
igazolni tudom, az igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. 
 
Továbbá nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás 9. pontban meghatározott kizáró okok - Kbt. 
62. § (1) - hatálya alatt nem állunk.   
 
Nyertességünk esetén a fentiek alátámasztását igazoló iratokat a Kbt. előírásainak 
megfelelően benyújtjuk.  
 
 
 
Kelt: …………………………………., 2017. ………………….hó ….. napján 
  
 
 
 
 
 ................................................................ 
 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
 jogosult/jogosultak részéről  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Teljességi nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 

teljesítésére, kért ellenszolgáltatásra 
 
 
Alulírott………………………………., mint 
a(z)………………………………………………. képviseletére jogosult felelősségem 
tudatában nyilatkozom a Kbt. 66. § (2) bekezdésére tekintettel az Élőerős őrzés-védelmi 
szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére tárgyú 
közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy a Társaság az ajánlati felhívás, valamint a 
dokumentáció feltételeit megismerte és elfogadta, nyertessége esetén a szerződés megkötését 
és teljesítését vállalja az  ajánlata felolvasólapján szereplő kért ellenszolgáltatásért. 
 
 
 
 
Kelt: …………………………………., 2017. ………………….hó ….. napján 

 
P.H. 

            
       ________________________________ 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 



KKV besorolására vonatkozó nyilatkozat  
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 66. § (4) bekezdésére 
tekintettel az Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal részére tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy a Társaság 
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
szerint1:  
 
 
a) mikrovállalkozásnak minősül  
 
b) kisvállalkozásnak minősül  
 
c) középvállalkozásnak minősül 
 
d) nem minősül KKV-nak 
 
 
 
 
Kelt: …………………………………., 2017. ………………….hó ….. napján 

 
P.H. 

            
       ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
  

                                                 
1 3. § (1) KKV-nak [tehát középvállalkozásnak] minősül az a vállalkozás, amelynek: 
 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 
43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek: 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek: 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
 
További információ a KKV minősítés meghatározására vonatkozóan: 2004. évi XXXIV. törvény 4-5. §-ai.  
 
 



Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozó nyilatkozat 
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) 
pontjaira tekintettel az Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal részére tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy az 
általam képviselt vállalkozás: 
 
 
a) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót 

igénybe veszek/nem veszek igénybe¹ 
 

Igénybe vétel esetén a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez 
ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe: 
Rész megnevezése: 
-  
- 
- 
 

 
b) a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy az a) pont szerinti rész(ek) tekintetében 

igénybe venni kívánt és az ajánlat (részvételi jelentkezés) benyújtásakor már ismert 
alvállalkozók az alábbiak: 

 
 Alvállalkozó neve    Alvállalkozó címe (székhely, lakóhely) 
 
- 
- 
- 
 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy az a) pont szerinti rész(ek) 
tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek, 
de az(oka)t nyertességem esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában bejelentem és 
nyilatkozni fogok arról is, hogy alvállalkozóim nem esnek a kizáró okok hatálya alá. 

/Szükség esetén a fenti pontok bővítendők/ 
 

 
 
Kelt: …………………………………., 2017. ………………….hó ….. napján 

 
P.H. 

            
       ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 



Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozó nyilatkozat 
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 67. § (4) bekezdésére 
tekintettel az Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal részére tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy az 
általam képviselt vállalkozás a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésének hatálya alá eső alvállalkozót. 
 
 
 
Kelt: …………………………………., 2017. ………………….hó ….. napján 

 
P.H. 

            
       ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



{Adott esetben: Közös ajánlattételre vonatkozó megállapodás} 
 

Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy közös ajánlattétel esetén az alábbiakat 
vegyék figyelembe, tekintettel a Kbt. 35. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései, valamint Kbt. 36. §-
a, Kbt. 65. § (6) bekezdése bekezdése rendelkezéseiben foglaltakra. 
 
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.  
 
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. 
 
Ahol Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 
tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az 
ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. 
 
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 
 
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta 
után változás nem következhet be. 
 
{Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban: 
 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 
 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja}. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 
egy felel meg. 
 
Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, 
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 
 
Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a fentiek figyelembe vételével nyújtsák 
be adott esetben a közös ajánlattételre vonatkozó megállapodásuk eredeti, a közös 
ajánlattevők által aláírt példányát. 
 
 
 
 
 



 

a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében az alkalmasság igazolására kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetekről szóló nyilatkozat 

 
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdésére 
tekintettel az Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal részére tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy az 
általam képviselt vállalkozás 
 
 

� kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet nem vesz igénybe az alkalmassága 
igazolásához. ∗ 
 
 

� az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az alábbi alkalmassági 
követelmény vonatkozásában: ∗ 
- A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése: 
 
 
- A felhívás hivatkozott pontja: 
 
 
- A szervezet kapacitásainak bevonásával igazolni kívánt alkalmassági követelmény: 

 
 
(Csatolandó a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírt szerződéses, vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (kivéve pénzügyi alkalmasság igazolása esetén),  
 
∗ megfelelő rész aláhúzandó 
 
 
Kelt: …………………………………., 2017. ………………….hó ….. napján 

 
P.H. 

            
       ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más személy vagy 
szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, abban az esetben az ajánlatban 
csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja 
az erőforrások rendelkezésre bocsátását (Kbt. 65. § (7) bekezdés).  

 



  
Aláírási címpéldány: az ajánlattevő, a Kbt. 65. § (7) pontja szerinti szervezet nevében aláíró 
személy aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírási-mintájának másolati példánya. Ajánlattevő - amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban 
nem szereplő kötelezettségvállaló(k) írták alá - csatolja - a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó - írásos meghatalmazást. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti nyilatkozat 
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom az Élőerős őrzés-
védelmi szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére tárgyú 
közbeszerzési eljárásra vonatkozóan 
 
I. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a Társaságot:  
 

A: nem jegyzik szabályozott tőzsdén / B: szabályozott tőzsdén jegyzik2 
 
A: tekintettel arra, hogy a Társaságot nem jegyzik szabályozott tőzsdén, a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény - továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény - 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)3 alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 
 
- név: ……… (állandó lakóhely: …………….)  
 
- név: ……… (állandó lakóhely: …………….)  
 
vagy 
 
- a Társaságnak nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa. 
 

                                                 
2 Megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a B pont a releváns, az A pont szerinti információk a tulajdonosokra 
vonatkozóan törölhetőek a nyilatkozatból. 
 
3 r) tényleges tulajdonos: 
 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
 
rb)  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták 
meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
 



 
Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat 

 
 

Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 44. §-ára tekintettel az 
Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
részére tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy a Társaság ajánlatában a ….. 
oldalon szereplő iratok a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:47. §-a szerinti 
üzleti titoknak (védett ismeretnek) minősülnek. Az üzleti titkot tartalmazó iratok kizárólag 
olyan információkat tartalmaznak, amelyek nyilvánosságra hozatala a Társaság üzleti 
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.  
 
- A: A Társaság az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített iratokhoz az előírt indokolást a … 
oldalon csatolta, amelyben részletesen alátámasztásra került, hogy az adott információ vagy 
adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna a Társaság számára aránytalan 
sérelmet. Az indokolás nem az általánosság szintjén került megfogalmazásra. 
 
- B: Az üzleti titkot tartalmazó iratok megjelölésekor figyelembe vételre került, hogy a 
Társaság nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen: 
 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 
 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
 
c) a Társaság által az alkalmasság igazolása körében bemutatott szakemberekre vonatkozó 
információkat és adatokat, 
 
 
- C: A Társaság tudomásul veszi, hogy nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a 
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési 
szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a B pontban megjelöltek alá 
nem tartozó - részinformációk, alapadatok) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
 
 
Kelt: …………………………………., 2017. ………………….hó ….. napján 

 
 

P.H. 
       ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 

 



NYILATKOZAT PAPÍR ALAPÚ ÉS ELEKTRONIKUS PÉLDÁNY 
EGYEZŐSÉGÉRŐL 

 
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában nyilatkozom az Élőerős őrzés-védelmi 
szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére tárgyú 
közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy a papír alapú és az elektronikus ajánlati példány 
(jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file) egymással mindenben megegyezik. 
 
 
 
 
Kelt: …………………………………., 2017. ………………….hó ….. napján 

 
 

P.H. 
       ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ajánlatkér ő a Kbt. 69. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok 
 
 

 nyilatkozat a pénzügyi és gazdasági alkalmasságról 
(árbevétel alakulása) 

 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában nyilatkozom az Élőerős őrzés-védelmi 
szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére tárgyú 
közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy az általam képviselt vállalkozás, mint 
 
Ajánlattevő  
vagy 
kapacitást nyújtó szervezet 
 
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három lezárt üzleti évben a 
közbeszerzés tárgyából származó (munkaerő-piaci tanácsadói szolgáltatás) nettó árbevétele az 
alábbiak szerint alakult: 
 
 
          Közbeszerzés tárgyából származó árbevétel 
 
…….. évben:    nettó …………………. Ft  
 
…….. évben:    nettó …………………. Ft  
 
…….. évben:    nettó …………………. Ft  
 
Összesen:    nettó …………………. Ft 
 
 
 
 
Kelt: …………………………………., 2017. ………………….hó ….. napján 

 
 

P.H. 
       ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 



 Nyilatkozat a műszaki és szakmai alkalmasságról 
(referencia) 

 
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletére jogosult felelősségem tudatában nyilatkozom az Élőerős őrzés-védelmi 
szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére tárgyú 
közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy az általam képviselt vállalkozás, mint 
 
Ajánlattevő  
vagy 
kapacitást nyújtó szervezet 
 
a közbeszerzés tárgyában (élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás) a legjelentősebb szolgáltatásai 
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben az alábbiak 
voltak. 
 

 

Sor-
szám 

A 
referenciamunka 
tárgyának leírása 

Az 
ellenszolgáltatás 

nettó összege 
(Ft)  

A szerződést 
kötő másik 

fél 
megnevezése 

Teljesítés 
ideje  

Kapcsolattartó 
személy neve, 
elérhetősége 

1.      

2.      

3.      

 

 
Kijelentem, hogy a fenti munkákat az előírásoknak 

és a szerződéseknek megfelelően végeztük. 
 
 

Kelt: …………………………………., 2017. ………………….hó ….. napján 
 
 

P.H. 
       ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 

 


