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I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.)  (továbbiakban: Ajánlatkérő), 

mint ajánlatkérő „Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 

Főosztály Földhivatali Osztály 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1. szám alatti épületének energetikai 

korszerűsítése” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 

Harmadik Rész, 115. § szerint közbeszerzési eljárást indít. 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § rendelkezései szerint jár el a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó 

szabályainak figyelembevételével. 

Jelen dokumentáció az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódik. 

A megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumok rendelkezésre bocsátásával – úgymint műszaki leírás, szerződéses feltételek, az ajánlat 

elkészítéséhez szükséges információkról szóló tájékoztatás, valamint az igazolások, nyilatkozatok 

jegyzéke, valamint ajánlott igazolás- és nyilatkozat minták – Ajánlatkérő célja, hogy a Kbt. 

alapelveinek, céljainak és rendelkezéseinek legmesszemenőbb mértékig történő biztosításával 

elősegítse Ajánlattevők részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét.  

 

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők szíves figyelmét arra, hogy a Kbt. 2. § (7) bekezdésére 

tekintettel a Kbt-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a Kbt. azt 

kifejezetten megengedi. 

 

Ajánlattevők az eljárást megindító felhívásban, és egyéb közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott követelményeknek megfelelően, valamint a releváns jogszabályi feltételek 

figyelembevételével kötelesek elkészíteni, illetve benyújtani az ajánlataikat.  

A Kbt. rendelkezéseinek, valamint a végrehajtását szolgáló és kiegészítő Kormány rendeletek 

szabályainak alapos ismerete elengedhetetlen az érvényes ajánlat összeállítása és benyújtása 

szempontjából, így Ajánlatkérő felhívja a figyelmet azok áttanulmányozására is. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás lebonyolítására a Kbt. 40. § (1) bekezdés 

alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer 

(https://ekr.gov.hu) – továbbiakban EKR - igénybevételével kerül lebonyolításra. Az EKR 

használatával kapcsolatos útmutató elérhető a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve 

http://nekszt.hu/tamogatas/ web helyeken, amelyek alapos áttanulmányozására Ajánlatkérő 

kiemelten felhívja Ajánlattevők figyelmét a megfelelő ajánlattétel érdekében. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés 

rendelkezése alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha 

az EKR rendeletből más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik. 

 

Az Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan az eljárást megindító 

felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumban (Dokumentáció) előírt formában és tartalommal 

dolgozzák ki, figyelemmel természetesen a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek, különösen a 

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

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, továbbá  az 

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

is. A felhívástól, vagy a közbeszerzési dokumentumoktól való eltérés az ajánlat érvénytelenségét 

https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
http://nekszt.hu/tamogatas/
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vonhatja maga után. 

 

Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban foglaltakat, a 

Dokumentáció az eljárást megindító felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az eljárást megindító 

felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok között eltérés adódik, az eljárást megindító felhívás 

az irányadó. 

 

2. A dokumentációban használt fogalmak 

 

- Közbeszerzési dokumentáció (Dokumentáció): A közbeszerzési eljárás feltételeit és 

lebonyolítását ismertető jelen dokumentáció. 

- Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a 

közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési 

eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében 

hivatkozik, így különösen az eljárást meghirdető hirdetmény, az eljárást meghirdető 

felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő 

tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó 

dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés 

- Ajánlat: Ajánlattevő által benyújtandó írásbeli dokumentum. 

- Ajánlatkérő: Békés Megyei Kormányhivatal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 

- 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. 

- EKR: a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer 

(https://ekr.gov.hu) 

- Közbeszerzési Törvény: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 

továbbiakban Kbt. 

- Kr.: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

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

rendelet 

- EKR rendelet (vagy EKR KR): az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 

 

3. Az ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége 
 

Ajánlatkérő neve: Békés Megyei Kormányhivatal   

 

Ajánlatkérő címe:  5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.  

 

 

Az ajánlatkérő képviseletében eljár, és a kapcsolattartást végzi: 

Név: dr. Piszkor Melitta (Darázs és Társai Ügyvédi Iroda 

 nevében) 

Telefonszáma:  +36 20/3974726;  
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Telefaxszáma:  +36 1/460-9877 

E-mail címe:  melitta.piszkor@tpi.hu   

 

Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:  

dr. Piszkor Melitta (lajstromszám: 00423) 

Levelezési cím: 1214 Budapest, Kölcsey u. 49. 

E-mail cím: melitta.piszkor@tpi.hu 

 

4. Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja 
 

Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton 

közvetlenül, korlátlanul, és teljes körűen, térítésmentesen bocsátja a gazdasági szereplők 

rendelkezésére az ajánlati felhívás közzétételének napjától az EKR rendszerben. 

 

5. Kiegészítő tájékoztatás 
 

5.1. Az ajánlattételi időszak alatt gazdasági szereplők az eljárást megindító felhívással és az egyéb 

közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban kizárólag írásban kérhetnek kiegészítő 

tájékoztatást Ajánlatkérőtől.  
Kiegészítő tájékoztatás iránti kéréseket a gazdasági szereplőknek az EKR-en keresztül kell 

benyújtani. 
 
5.2. Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy, amennyiben kiegészítő tájékoztatás iránti 

kérelmüket külön dokumentumként csatolják az EKR-ben, úgy – a könnyebb 

feldolgozhatóság érdekében - minden esetben szerkeszthető MS Word (.doc/.docx) 

formátumban is szíveskedjenek benyújtani. 
 

5.3. Ajánlatkérő az EKR rendszer útján adja meg a kiegészítő tájékoztatást (a kiegészítő tájékoztatás 

teljes tartalmát a gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben). 

 
5.4. Az ajánlatkérő által nyújtott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részévé 

válnak.  

 
5.5. A gazdasági szereplő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések határidőben 

érkezzenek az ajánlatkérőhöz, és gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül 

a kiegészítő tájékoztatás(ok) időben, az arra jogosulthoz kerüljön. 

 
5.6. Az ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem az EKR informatikai rendszeren 

keresztül történő kapcsolattartási formát. 

 

6. Az ajánlat benyújtásának módja és formai követelményei 
 

6.1. Az ajánlatokat az EKR informatikai rendszeren keresztül kell benyújtani. 

 

6.2. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan 

beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld 

 

6.3. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a 

közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum 

benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott 

dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a 

papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-

ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll 

mailto:melitta.piszkor@tpi.hu
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rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – az EKR rendelet 10. § (4) 

bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. 

 

6.4. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 

megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján 

kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll 

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

történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot 

csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, 

azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni. 

 
6.5. Az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés rendelkezésének megfelelően Ajánlatkérő a közbeszerzési 

dokumentumok között elektronikus űrlapként bocsátja rendelkezésre a felolvasólap mintáját, 

amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként 

kitölteni. 

 
6.6. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara 

által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon 

hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír 

alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett 

nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

 
6.7. Az EKR rendelet 10. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, 

amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen 

garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként 

feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat 

követelményeinek. 

 

6.8. Az EKR rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt 

formában benyújtandó elektronikus dokumentumokat PDF fájlformátumban kell benyújtani.  
A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható, mely a mindenki számára, 

ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. 
Az árazott költségvetést Excel fájlformátumban is csatolni kell. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az EKR felületre feltölthető dokumentum mérete 25 

MB/dokumentum lehet. 
 

6.9. Az EKR rendelet 11. § (2) bekezdés alapján amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt 

dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét 

képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő 

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

köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az 

előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget 

az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve 

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

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

szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

 

6.10. Az EKR rendelet 11. § (3) bekezdés alapján amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként 

csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat 

részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az 

egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat 

olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - 

ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik - csupán általánosan 
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hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és 

megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum 

tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett 

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

figyelemmel kell eljárni. 

 
6.11. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó 

dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 

 

6.12. Az EKR rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplőnek nem kell ismételten 

benyújtania – de benyújthatja - a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében olyan 

igazolást, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi 

közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben 

ugyanakkor a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban 

benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.  

Az ajánlatkérő ez esetben attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás 

megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi 

követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési 

eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 

 
6.13. Az EKR rendelet 13. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat 

tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében a gazdasági 

szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő 

részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben 

kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell 

tekinteni. 

 

6.14. Az EKR rendelet 13. § (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően az EKR-ben elektronikus 

űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot 

benyújtó gazdasági szereplőnek kell megtennie. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére 

meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára 

rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett 

nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) 

bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 

 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 

meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös 

ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben 

elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében 

eljárhat. 

 

7. Az ajánlat összeállítására vonatkozó szabályok 

 
7.1. A gazdasági szereplőknek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie és benyújtania. A közbeszerzési 

dokumentumok rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.  
 

7.2. Az eljárást megindító felhívás szerinti, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumban 

előírt igazolások és nyilatkozatok, adatok megadása kötelező! 

 
7.3. Az igazolásokat és a nyilatkozatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező  minta szerint, 

továbbá a Kbt.-ben, valamint az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerinti 

tartalommal kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentumokban valamely nyilatkozatra 
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vonatkozóan szereplő nyilatkozatminta alkalmazását – kivéve az elektronikus űrlapként 

rendelkezésre álló nyilatkozatmintákat - az Ajánlatkérő kizárólag ajánlja. 

 
7.4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben 

elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot elektronikus űrlap kitöltése útján 

kell az ajánlat részeként megtenni. 

Egyebekben a dokumentumok benyújthatók a papíralapú dokumentum egyszerű 

elektronikus másolata formájában figyelembe véve a Dokumentáció 6. pontjában foglalt 

előírásokat, valamint az EKR rendelet rendelkezéseit is. 

 

7.5. Az ajánlatban lévő, minden az eljárásban résztvevő gazdasági szereplő által készített 

dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre 

jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től 

írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlatban lévő nyilatkozatokat minden esetben cégszerűen kell 

aláírni. Ajánlatkérő névbélyegző használatát nem fogadja el. 

Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat(ok) tekintetében a 6.13. pontban foglaltak 

irányadóak. 

 

7.6. Az ajánlathoz csatolni kell a gazdasági szereplő (ajánlattevő, alvállalkozó) nevében megtett és az 

ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által készített aláírási címpéldányát vagy 

ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját (ld.: 2006. évi V. 

törvény 9. §). Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott 

gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a 

meghatalmazott aláírásával ellátott meghatalmazást és a meghatalmazó(k) közjegyző által 

készített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás 

mintáját (ld.: 2006. évi V. törvény 9. §) kell az ajánlathoz csatolni. 

 

7.7. A Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 

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

ismeretet is) [az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §] tartalmazó iratok 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR 

rendelet 11. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának 

alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben 

erre szolgáló funkciót alkalmazza. 

 
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 indokolást 

köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 

nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági 

szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 

megfogalmazásra. 

A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

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

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

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

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

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

bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve a Kbt. szerinti építés- vagy 

szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó 

információkat és adatokat, 

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

vonatkozó információkat és adatokat, 
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d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 

értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

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

szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44. § 

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

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

valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) 

a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 

kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - 

részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatja. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, 

adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta 

be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a 

megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlat 

érvénytelen, ha az ajánlattevő  

a) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és 

ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 

b) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

 

8. Az ajánlattétel és az eljárás nyelve 

 
8.1. Az ajánlattétel és az eljárás nyelve magyar.  

 

8.2. A nem magyar nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, a nem magyar nyelvű 

dokumentummal együtt annak magyar nyelvű felelős fordítása is benyújtandó. Ajánlattevő felel a 

fordítás valóságtartamáért.  

 
8.3. Ajánlatkérő az alábbiakat fogadja el felelős fordításként: 

- akkreditált fordító iroda által fordított okirat, vagy 

- cégjegyzésre jogosult által tett, a fordítás helyességért/egyezőségért felelősséget vállaló 

nyilatkozattal ellátott fordítás. 

 

8.4. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott (vagy a magyarra fordított) 

dokumentumok alkalmasak. 

 

9. A szakmai ajánlat 

 
9.1. Az ajánlati árat (nettó vállalkozói díj) ÁFA nélkül, magyar forintban kell megadni, a 

felolvasólapon megjelöltek szerint egy összegben, illetve részletezve a műszaki leírás részét 

képező tételes költségvetés benyújtásával. 

 

9.2. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költségtényezőt, amelyet az ajánlattevő 

ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek 

szerinti teljesítésre. 

 
9.3. Az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolni a közbeszerzési dokumentumok 

részeként kiadott árazatlan költségvetés alapján. E körben ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 

figyelmét arra, hogy bármelyik tétel mennyiségének átírása, bármelyik tétel díjának „0”-val 
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történő szerepeltetése, bármelyik tétel nem szerepeltetése vagy plusz tétel szerepeltetése a 

költségvetésben – amennyiben az nem az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásán alapul – az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével! 

Ezen rendelkezés alól kivétel a természetéből fakadóan anyagköltséget vagy munkadíjat nem 

tartalmazó kivitelezési feladatok. Az egyes tételek költségeinek meghatározása során figyelembe 

kell venni minden olyan körülményt, mellékmunkát, illetve anyagot, mely nélkül a munka nem 

valósítható meg. Az egyösszegű ajánlati árat forintban kell megadni az árazatlan költségvetés 

soraira adott megajánlások alapján. 

 
9.4. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy 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. 

 

10. Közös ajánlattétel 

 
10.1. 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. 

 

10.2. 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. 

Minden a Kbt. szerint előírt értesítés, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a 

hiánypótlás, a felvilágosítás és indoklás kérése esetében az Ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek 

szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 

képviselőnek küldi meg. 

 

10.3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell közös ajánlattevők közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó és egyetemleges 

felelősségvállalásáról szóló megállapodását (együttműködési megállapodás) legalább az alábbi 

tartalommal:  

 

- a közös ajánlattevők megnevezése,  

- a vezető tag (a képviselő) megjelölése azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult 

valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és 

az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, a 

meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult 

vezető tag az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 

megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat, 

- a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért,  

- a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetése,  

- az ellenszolgáltatás tagok közötti  megoszlásának ismertetése, valamint külön-külön a 

közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a 

kifizetés megtörténhet, 

- valamennyi tag nyilatkozata arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért. 
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- a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, 

teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba 

léptető), illetve bontó feltételtől. 

10.4. Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben a közös ajánlattevők a megállapodást a szerződés 

teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérőt kötelesek tájékoztatni. 

 
10.5. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő 

lejárta után változás nem következhet be. 

 

11.  Alvállalkozó bevonása 

 
11.1. 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; 

 

11.2. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés 

összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a 

szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban 

részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

A Kbt. 138. § (5) bekezdés alapján továbbá építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő 

alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó 

mértékben további közreműködőt. 
 

11.3. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nyertes ajánlattevő a szerződés 

megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 

alatt. 

 

12.  Ajánlattevő ajánlatadási felelőssége, ajánlattétel költségei 

 
12.1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési dokumentumokat a legnagyobb 

körültekintéssel állította össze, azonban az ajánlattevő köteles az ajánlattételhez szükséges 

valamennyi lényeges kötelezettségről, jogról és tényről külön is meggyőződni. Az ajánlatért és 

az abban leírtak formai és tartalmi részeiért teljes mértékben az Ajánlattevő felel. 

 

12.2. Az ajánlott nyilatkozatmintákat jelen Dokumentáció mellékletei tartalmazzák. Továbbá 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a jelen Dokumentációban szereplő szerződés-tervezet 

alapos áttanulmányozására. 

 
12.3. Amennyiben a hatályos közbeszerzési jogszabályok és a közbeszerzési dokumentumok 

között eltérés található, akkor a hatályos közbeszerzési jogszabályok rendelkezései 

irányadóak. 

 
12.4. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 

Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy 
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kötelezetté az előzőekben említett költségekkel kapcsolatban, a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának eredményétől függetlenül. 

 

13. Az ajánlatok visszavonása, módosítása, ajánlati kötöttség 

 
13.1. Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza. 

 

13.2. Az EKR rendelet 18. § alapján a Kbt. ajánlat módosításáról rendelkező Kbt. 55. § (7) 

bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy 

az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 

 

13.3. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van. Az ajánlati kötöttség 

időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap, amely időtartam alatt az 

ajánlatkérő az eljárást lezáró döntéséről az ajánlattevő(ke)t értesíti [Kbt. 81. § (11)]. 

Amennyiben az eljárást lezáró döntést az ajánlatkérő az előbbi időtartamban nem hozza meg, úgy 

az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevő(ke)t ajánlataiknak 

az eredeti határidőtől számított további legfeljebb 60 napig történő fenntartására azzal, hogy 

amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell 

tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben 

valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját 

követően az eljárás további részében az értékelés során az ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 

[Kbt. 70. § (2)] 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevő(k) részére történt 

megküldése napjától a nyertes ajánlattevő, illetőleg amennyiben ilyen ajánlattevő megjelölésre 

került, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan 

nappal meghosszabbodik. [Kbt. 131. § (5)] 

 

14. Az ajánlatok felbontása 

 
14.1. Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az 

EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 

 
14.2. Az EKR rendelet 15. § (5) bekezdésben foglaltak szerint az elektronikusan benyújtott ajánlat 

esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve 

azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az 

ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

 

15. Az ajánlatok elbírálása  

 

15.1. 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 bírálat során köteles az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 

Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. 
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15.2. A fentiek szerinti bírálat alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési 

szempontok szerint értékeli, az eljárást megindító felhívásban, valamint jelen közbeszerzési 

dokumentumban meghatározottak szerint. 

 

15.3. Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg alkalmassági követelményt, erre tekintettel a Kbt. 

69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia. 

 

15.4.  Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes 

visszalépése esetén, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte – az 

ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel 

köti meg a szerződést. 

 

16. Az ajánlatok értékelési szempont szerinti értékelése 

 

16.1. Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok (Kbt. 

76. § (2) bekezdés c) pont) az alábbiak szerint: 

 

Értékelési részszempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár (nettó HUF) (10 % tartalékkeret nélkül) 70 

2. Teljes körű jótállás időtartama (hónap) (min. 48 hónap, 

legkedvezőbb megajánlás 60 hónap, előny a nagyobb, csak egész 

hónap ajánlható meg) 

30 

 

1. Nettó ajánlati ár (nettó HUF) (10 % tartalékkeret nélkül) részszempont:  

  

 Ajánlattevőnek a nettó vállalkozói díj összegére kell ajánlatot tennie a 10% tartalékkeret 

megjelölése nélkül, és a felolvasólapon szerepeltetnie. (A 10% tartalékkeret összegét a 

részletes, árazott költségvetésben nem kell ajánlattevőnek szerepeltetnie, és az ajánlati ár 

összegébe sem kell beleszámítania.) 

A nettó ajánlati árat a szerződés szerinti feladatok teljeskörű megvalósítására, egyösszegű 

átalányárként kell megadni, melynek tartalmaznia kell minden felmerülő költséget, mely a 

kivitelezés megvalósításához, ajánlattevő szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 

 

Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni. 

 

Az ajánlati ár alátámasztására ajánlattevőnek műszaki-szakmai ajánlatként árazott 

költségvetést kell benyújtania a tervdokumentációhoz mellékelt költségvetési kiírás tételeinek 

beárazásával. 

 

2. Teljes körű jótállás időtartama (hónap) (min. 48 hónap, legkedvezőbb megajánlás 60 

hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) részszempont: 

 

Ajánlattevőnek a sikeres átadás-átvétel időpontjától vállalt teljeskörű jótállás időtartamára 

vonatkozóan kell megajánlást tennie. 

Ajánlatkérő a jótállás minimális időtartamát 48 hónapban határozza meg. Ajánlattevőnek 

legalább 48 hónap jótállási időt vállalnia kell, a 48 hónap jótállási időtartamot el nem érő 

megajánlást Ajánlatkérő nem fogadja el, az ilyen megajánlást tartalmazó ajánlatot 

Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. 
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16.2. Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0 pont, 

felső határa 10 pont, amely minden részszempont esetében azonos. 

 

16.3. A módszer meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül az 

alábbi: 

 

 1. Nettó ajánlati ár (nettó HUF) (10 % tartalékkeret nélkül) részszempont esetén: 

 

Ajánlatkérő számára ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.  

 

Az 1. részszempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontja szerinti 

tartalmi elemeit a ponthatárok között úgy értékeli, hogy a legjobb tartalmi elemre 

(legalacsonyabb érték) az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont 

szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított fordított arányosság szerint kerül 

megállapításra. 

 

Az 1. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

 

P = 
𝐴 𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏

𝐴 𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡
 * (P max – P min) + 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 

 

2. Teljes körű jótállás időtartama (hónap) (min. 48 hónap, legkedvezőbb megajánlás 60 

hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) részszempont esetén: 

 

 A 2. részszempont esetén Ajánlatkérő számára a legmagasabb érték a legkedvezőbb. 

 

 Azok az ajánlatok, amelyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb 

(minimum) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 

pontszámot; a legkedvezőbb szintet elérő (legkedvezőbb megajánlás) vagy annál kedvezőbb 

értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával 

megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (minimum és 

maximum/ legkedvezőbb megajánlás) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való 

távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. 

 

 A 2. részszempont esetén a 60 hónap a részszempont azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az 

annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos 

számú pontot ad Ajánlatkérő. Ajánlatkérő az általa alkalmazott, alábbi képletbe akkor is az 

általa meghatározott legkedvezőbb értéket (60 hónap) helyettesíti be, ha valamely ajánlattevő 

ennél kedvezőbb megajánlást tesz. 
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A 2. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

 

P = 
(𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 – 𝐴𝑙𝑒𝑔𝑘𝑒𝑑𝑣𝑒𝑧ő𝑡𝑙𝑒𝑛𝑒𝑏𝑏)

(𝐴𝑙𝑒𝑔𝑘𝑒𝑑𝑣𝑒𝑧ő𝑏𝑏 – 𝐴𝑙𝑒𝑔𝑘𝑒𝑑𝑣𝑒𝑧ő𝑡𝑙𝑒𝑛𝑒𝑏𝑏)
 * (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegkedvezőbb: ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték (maximum/legkedvezőbb 

megajánlás), amire ajánlatkérő a maximális pontszámot adja  

Alegkedvezőtlenebb: ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték (minimum), 

amire ajánlatkérő a minimális pontszámot adja  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

16.4. A pontozás mindegyik részszempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik, 

a matematika szabályai szerinti kerekítéssel. 

 

16.5. A részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a részszempont eljárást megindító 

felhívásban meghatározott súlyszámával, és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. 

Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a legmagasabb 

összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz. 

 

17. Kapcsolattartás, kommunikáció 

 

17.1. A közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden 

kommunikáció írásban, elektronikus úton, az EKR-ben történik. 

 

17.2. Az ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem az EKR informatikai rendszeren 

keresztül történő kapcsolattartási formát. 

 

17.3. Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR rendelet 12. 

§ (1) bekezdés rendelkezése szerint az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus 

visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus 

visszaigazolásban szereplő időpont. 

 

17.4. Az EKR rendelet 20. § (9) bekezdése alapján az előzetes vitarendezési kérelem megküldése és 

az előzetes vitarendezés során a kommunikáció szintén az EKR-ben történik. 

 

17.5. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését 

írja elő, azon a dokumentum EKR rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni 

kell. 

 

17.6. Az EKR rendelet 20. § (1) bekezdés rendelkezése alapján a Kbt. szerinti iratbetekintést az 

ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági szereplő 

képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja. 

 

18.  Ajánlatkérő tájékoztatása a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján 
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Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, az 

alábbiak szerint kérhető tájékoztatás: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adóigazgatósága 

Cím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1.  

Postacím:  5601 Békéscsaba, Pf.: 13. 

Telefon:  +36 (66) 996 200;  

 

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 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 

Cím:  5600 Békéscsaba, József Attila u. 2/4.  

Postacím:  5600 Békéscsaba, József Attila u. 2/4 

Telefon:  06-66-529-440 

Fax:  06-66-529-465 

E-mail:  bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály 

Cím:  5000 Szolnok, Hősök tere 6..  

Postacím:  5001 Szolnok Pf.: 164  

Telefon:  06-56-512-319  

Fax:  06-56-512-337  

E-mail:  szbk@mbfh.hu 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím:  5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.  

Postacím:  5601 Békéscsaba, Pf.: 88.  

Telefon:  06-66-540-690;  

Fax:  06-66-322-622  

E-mail:  titkarsag@dar.antsz.hu 

 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60. 

Telefon: +36 (1) 463 9100; e-mail: migracio@bah.b-m.hu 

 

19. Az EKR üzemzavara esetén irányadó rendelkezések 

 

19.1. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT 

Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). 

 

19.2. Az EKR rendelet 16. § rendelkezései alapján az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR 

vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett 

tájékoztatás alapján igazoltan 

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [EKR rendelet 22. § (2) 

bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában 

összesen legalább százhúsz percig, vagy 

b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar 

folytán [EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt 

folyamatosan legalább huszonnégy óráig 

mailto:munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
mailto:bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:szbk@mbfh.hu
mailto:titkarsag@dar.antsz.hu
mailto:migracio@bah.b-m.hu
http://nekszt.hu/
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nem elérhető. 

 

A Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő a fentiek szerinti esetben is köteles 

az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, 

amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az EKR rendelet 16. § (1) bekezdés a) 

pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de - a 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - legalább a hosszabbításról szóló értesítés 

megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától 

számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtására. 

 

Amennyiben az ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [EKR 

rendelet 22. § (2) bekezdés] miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem 

lehetséges a Kbt. 55. § (2)-(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az 

ajánlattételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi határidő lejárta után is 

feladhatja, illetve a hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést 

a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de 

legkésőbb a következő munkanapon, erre a körülményre azonban a módosító hirdetményben 

utalni kell. 

 

19.3. Az EKR rendelet 17. § rendelkezései alapján, ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt 

gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen 

hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes vitarendezés 

kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [EKR rendelet 22. § (2) 

bekezdés] következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR 

helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR 

működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket 

határidőben teljesítettnek elfogadni. 

 

Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében 

valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR 

üzemzavara [EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] nem teszi lehetővé az adott cselekmény 

határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR működésének 

helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítésére. 

 

19.4. Az EKR rendelet 22. § (1) bekezdés rendelkezései alapján üzemszünet minden olyan 

tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését eredményezi. 

 

Az EKR rendelet 22. § (2) bekezdés rendelkezései alapján üzemzavar az EKR üzemeltetője 

által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint dokumentált, előre nem tervezett 

üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott működőképességét jelentő helyzet. 

 

19.5. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet üzemzavar, 

üzemszünet esetére vonatkozó rendelkezéseire. 

 

20.  További rendelkezések 

 

20.1. A közbeszerzési dokumentumokban esetleges meghatározott gyártmányú vagy eredetű 

dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa 

nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, 

típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra utalás csupán a minőség 

meghatározására szolgálnak, minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz 

hozzáértendő. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. 

fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban. 
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20.2. Árfolyamok: Az ajánlat elkészítése során a különböző devizák forintra történő átszámításánál 

az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás megküldése napján érvényes, a Magyar Nemzeti 

Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely 

devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi 

bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes középárfolyamon 

számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az ajánlatevőnek 

közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 

 

20.3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, 

nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint 

ellenőrizni. 

 

20.4. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. 

 

20.5. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei, különösen a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) 

Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 
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II. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK 

JEGYZÉKE 

 

Ajánlattételi határidőig az Ajánlattal együtt benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok 

 
1. Felolvasó lap  elektronikus űrlap 
2. Árazott költségvetés  az árazatlan költségvetés kitöltésével 

cégszerűen aláírva 
A cégszerűen aláírt árazott költségvetés 

egyszerű elektronikus másolatának benyújtása 

mellett az árazott költségvetést Excel fájl 

formátumban is be kell nyújtani! 
 

3. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésére 

vonatkozóan (közbeszerzési dokumentumokban 

foglalt feltételek elfogadása)  

elektronikus űrlap 

4. Együttműködési Megállapodás  
A megállapodásnak a Kbt. 35.§ figyelembe 

vételével a Dokumentációban meghatározott 

minimális tartalmi elemeket kell tartalmaznia. 

EKR rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 

tartalmaznia kell meghatalmazást arra, hogy a 

közös ajánlattevők képviseletére jogosult 

gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az 

EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 

megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy 

részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat 

(adott esetben)  
közös ajánlattétel esetén 

5. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) 

pontjára vonatkozóan (adott esetben „nemleges” 

tartalommal)  

1. sz. melléklet 

6. Nyilatkozat az eljárásban előírt kizáró okok fenn 

nem állásáról – ajánlattevő vonatkozásában 

[Kbt. 114. § (2) bekezdése, és a 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint]  

2. sz. melléklet 

7. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés kb) pontja tekintetében [Kbt. 114. § (2) 

bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 17. § (1) bekezdés szerint]  

elektronikus űrlap 

8. Nyilatkozat az eljárásban előírt kizáró okok fenn 

nem állásáról – alvállalkozó vonatkozásában [a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) 

bekezdése szerint, valamint Kbt. 67. § (4) 

bekezdés szerint]  

elektronikus űrlap 

9. Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési 

eljárásról - „nemleges” tartalom esetén is  
 
Továbbá folyamatban lévő változásbejegyzési 

eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem és az annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolás 

elektronikus űrlap 

10. Az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró 

gazdasági szereplő írásbeli képviseletére 
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jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre 

jogosult) aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 

2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 

aláírási-mintája, külföldi illetőségű ajánlattevő 

esetén az ennek megfeleltethető dokumentum 

(amennyiben ilyen dokumentum az adott 

országban nem ismert, teljes bizonyító erejű 

magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett 

okiratba foglalt aláírás-minta); 
11. A cégkivonatban nem szereplő 

kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 

jogosult személytől származó, az ajánlat 

aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 

meghatalmazás  

(adott esetben) 

12. Kbt. 134. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat a 

jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásról  
3. sz. melléklet 

13. Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indoklás üzleti 

titok esetén  –  
A gazdasági szereplőnek a Kbt. 44. §-ának 

alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó 

dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-

ben erre szolgáló funkciót kell alkalmaznia, és 

emellett csatolni a Kbt. 44. § (1) bekezdés 

szerinti indoklást 

(adott esetben) 

14. Nem magyar nyelvű dokumentum, irat 

benyújtása esetén, annak magyar nyelvű felelős 

fordítása  

(adott esetben) 

15. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő nem 

vezető tag nyilatkozatai 
4. sz. melléklet 
(adott esetben)  
közös ajánlattétel esetén 

 

A fenti iratokon kívül a jogszabály, valamint az ajánlatkérő által előírt valamennyi irat 

csatolandó az ajánlathoz. 
 

Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott 

nyilatkozatokat/dokumentumokat lehetőség szerint egyben, egy dokumentum-csatolmányként 

(egy pdf fáljként) csatolják az EKR-be a könnyebb kezelhetőség érdekében. 

 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevői nyilatkozatot a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja 

tekintetében, továbbá a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatot a 

közös ajánlattevők képviseletében eljáró vezető ajánlattevőnek kell elektronikus űrlapon 

megtennie, a közös ajánlattevők további tagjainak külön, a 4. sz. melléklet szerinti tartalmú 

nyilatkozatokat szükséges benyújtaniuk. 
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
A műszaki leírás, kivitelezési tervdokumentáció, valamint az árazatlan költségvetés különállóan kerül 

csatolásra az EKR-ben 
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IV. SZERZŐDÉSTERVEZET 
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Vállalkozási szerződés tervezet 
  

 

Amely létrejött egyrészről 

Békés Megyei Kormányhivatal  

címe:5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.  

képviseli: dr. Takács Árpád kormánymegbízott 

adószáma: 15789264-2-04 

bankszámlaszáma:  10026005-00299578-00000000 

ÁHT azonosító: 297635  

 (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről 

 

(név) 

címe:  

képviseli:  

bankszámlaszáma:  

cégjegyzékszáma:  

adószám:  

 (a továbbiakban: Vállalkozó) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Előzmények 

A Szerződő felek a Szerződést a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai 

fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1. szám 

alatti épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú építési beruházás kivitelezése 

megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint 

lefolytatott 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és 

arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és 

Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő között jött létre. 

 

2. A szerződés dokumentumai: 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal szerves egységet alkotnak – 

abban az esetben is, ha azok fizikailag nincsenek a szerződéshez csatolva – az alábbi 

dokumentumok, amelyekkel a szerződés együtt értelmezendő.  

 eljárást megindító felhívás (továbbiakban: Felhívás), 

 egyéb közbeszerzési dokumentumok - részeként adott esetben a kiegészítő 

tájékoztatás - valamennyi mellékletével együtt, (továbbiakban: Dokumentáció), 

 Vállalkozó elfogadott ajánlata, valamennyi mellékletével együtt (továbbiakban: 

Ajánlat). 

 

3. A szerződés tárgya: 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt 

épületenergetikai fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5600 Békéscsaba, 

Hunyadi tér 1. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás 

(továbbiakban Létesítmény) kivitelezési munkáit. 
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4. Vállalkozói díj: 

a) Szerződő felek a vállalkozói díjat a befejezési határidőre prognosztizált rögzített, fix 

egyösszegű átalányárként határozzák meg az alábbiak szerint: 

Nettó vállalkozói díj:  

Tartalékkeret 10 %                      

Tartalékkerettel növelt nettó vállalkozói díj összege:  
ÁFA (27%):  

Bruttó vállalkozói díj összesen:   azaz  

A vállalkozói díj 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. 

 Vállalkozó kijelenti, hogy az ár megállapítása során figyelemmel volt az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet, 

valamint 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. 

 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. 

b) A szerződés hatályának időtartama alatt Vállalkozó nem jogosult a vállalkozói díj 

árszint változása szerinti kiigazítására. 

c) A Megrendelő 10 % tartalékkeretet biztosít, amely kizárólag az építési beruházás 

teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák 
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ellenértékének elszámolására használható fel. 

d) 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.  

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 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.   

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. 

Amennyiben a pótmunka elvégzése építési engedély módosítását igényli, annak 

beszerzése a Megrendelő feladata.  

Amennyiben a jelen szerződés szerinti műszaki tartalomhoz képest valamely munka 

elmarad a Megrendelő utasítására vagy jóváhagyásával, úgy annak értékével a 

vállalkozói díjat csökkentik.  

A Vállalkozó kötelessége az építési naplóban haladéktalanul közölni Megrendelővel 

a pótmunka műszaki szükségességét.  

e) 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. 

f) Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, 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) bekezdés) 

 

5. Teljesítési határidő, szerződés időtartama: 

a) A szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadás-átvétel időpontjától 

számított 120 nap. 

b) Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben meghatározott időpontot megelőzően is 

teljesíteni. 
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6. Fizetési feltételek: 

a) A beruházás finanszírozása 100%-ban a KEHOP keretében biztosított támogatásból, 

a Magyar Állam forrásbiztosításával valósul meg. A finanszírozás módja 

utófinanszírozás. 

b) Vállalkozó igénylése alapján Megrendelő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján  

(vállalkozói díj - tartalékkerete és általános forgalmi adó nélkül számított – max. 10 

%-a) …….. 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. 

c) Vállalkozó az előleg számlán felül a műszaki készültség függvényében 1 részszámla 

és végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 

- a vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegű részszámla a munkák 50 %-os 

készültségekor; 

- a vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegű végszámla a sikeres átadás-átvételt 

(adott esetben próbaüzemet) követően. 

A résszámla és a végszámla összege együttesen nem haladhatja meg a vállalkozói díj 

tartalékkerettel csökkentett összegét, kivéve ha pótmunka elrendelése történt, ez 

esetben a pótmunka összege az aktuális számlában, külön feltüntetve kerülhet 

elszámolásra. 

d) A végszámla benyújtásával egyidőben Vállalkozó köteles a Létesítmény 

kivitelezésének megfelelő Megvalósulási Tervet Megrendelő részére átadni. 

e) Megrendelő a szerződésben rögzített műszaki tartalom műszaki ellenőr által igazolt 

teljesítését követően benyújtott számlát fogadja be. 

f) Vállalkozó műszaki ellenőr által leigazolt számláit Megrendelőhöz kell benyújtani. A 

számlára Vállalkozónak rá kell írnia „Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 

1. szám alatti épületének energetikai korszerűsítése” (KEHOP 5.2.2/16-2016-00010) 

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. 

g) A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően 

Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 napon 

belül, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével a 

Vállalkozó ……..sz. számlájára átutalással egyenlíti ki. 

h) Amennyiben Vállalkozó részéről az építési kivitelezés alvállalkozó igénybevételével 

történik, úgy Megrendelő a benyújtott számlák alapján az ellenszolgáltatást a Ptk. 

6:130. § (1) - (3) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak 

alapján, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint fizeti ki. Vállalkozónak 

az alvállalkozói részére történő kifizetéseinél a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

32/B.-ában § foglaltak szerint kell eljárnia. 

i) A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésében foglaltak 

alkalmazandóak. 

j) Vállalkozó számláinak kibocsátása, ill. a szerződés szerinti adatszolgáltatásai során 

köteles megfelelni a közösségi támogatás, ill. a kapcsolódó hazai társfinanszírozás 

terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak, 

különös tekintettel a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 
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15.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire 

k) Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint 

történik. 

l) Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti kamatnak megfelelő, 

késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot érvényesíteni a 

Megrendelővel szemben. 

m) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 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 Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak. 

n) Vállalkozó által benyújtott számla kifizethetőségére Megrendelő részéről a szerződés 

8. pontban megjelölt képviselője jogosult nyilatkozni. 

 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  

Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a 

szerződést. 

a) Késedelmi kötbér: 

 Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelőt a tartalékkeret nélküli nettó 

vállalkozói díj késedelemmel érintett része 0,4 %-nak megfelelő összegű napi 

kötbér illeti meg minden késedelemmel érintett nap után, melyet Megrendelő 

jogosult az esedékes számla összegébe beszámítani. A késedelmi kötbér 

maximum a nettó vállalkozói díj késedelemmel érintett részének 12 %-ig, azaz 30 

napig kerül felszámításra, ezt követően az ajánlatkérő jogosult a szerződéstől 

egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, és a késedelem idejére 

vonatkozó késedelmi kötbér mellett a meghiúsulási kötbért is érvényesíteni. 

Késedelmes teljesítésnek számít a jelen szerződésben, a vonatkozó 

jogszabályokban, valamint az elkészített dokumentációban elfogadott, illetve 

meghatározott időpontokhoz képest történő késedelem. 

b) Meghiúsulási kötbér: 

 Vállalkozó a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (teljesítés jogos ok 

nélküli megtagadása, vagy Megrendelő felmondása Vállalkozó szerződésszegése 

okán, vagy ha a meghatározott teljesítési határidő vonatkozásában ajánlattevő 30 

naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási kötbér megfizetésére 

köteles. A meghiúsulási kötbér összege a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói 

díj 15 %-a. 

 A meghiúsulási kötbér összege az eljárás alapján megkötött szerződés 

meghiúsulásának pillanatától a Megrendelő külön felszólítása nélkül azonnal 

esedékes.   

 A meghiúsulás időpontjában Megrendelő a meghiúsulási kötbérigényét írásban 

köteles közölni a Vállalkozóval. A kötbér összeget Vállalkozó a Megrendelő 

írásbeli felhívásának kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással köteles 

megfizetni a Megrendelő 10026005-00299578-00000000 számú bankszámlájára. 

c) Jótállás: 

 Vállalkozó jótáll a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 

teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 

minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, 
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esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 

 Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésének időpontjától számított 

……..hónap teljes körű jótállást vállal. Amennyiben valamely épületszerkezeti 

elem jogszabályban meghatározott kötelező jótállási ideje, illetve a munkák során 

felhasznált termékre a gyártó által vállalt jótállási idő ennél hosszabb, úgy 

Vállalkozó ezen épületszerkezet, illetve felhasznált termék tekintetében a 

jogszabálynak, illetve a gyártó által vállalt jótállási időnek megfelelő tartamú 

jótállást vállal. Vállalkozó a hatályos jogszabályokban előírt szavatossági 

felelősséggel tartozik. 

 Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utó-felülvizsgálatot 

tartanak. A felmerült hibákat, hiányosságokat Vállalkozó köteles saját költségén a 

közösen jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül kijavítani. 

 A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy 

szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos 

behatás, elemi kár miatt következett be. 

 A jótállási idő alatt Vállalkozó – Megrendelő írásbeli felszólítására – saját 

költségén köteles a garanciális javítási munkákat 5 munkanapon belül elkezdeni 

és műszakilag indokolható időn belül befejezni.  

 A kicserélt vagy felújított tételek vonatkozásában a jótállási kötelezettség 

időtartama Megrendelő által elfogadottan elvégzett csere vagy felújítás napján 

elölről kezdődik. 

 Amennyiben Vállalkozó a felszólítást követő 5 munkanapon belül garanciális 

kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a munkálatokat műszakilag indokolható 

időn belül nem fejezi be, Megrendelő a munkát más vállalkozóval elvégeztetheti. 

Ezen esetben Megrendelő, jogosult felmerült költségeit Vállalkozó felé 

érvényesíteni. 

 Szavatossági időn belüli meghibásodás esetén Vállalkozó – Megrendelő 

értesítésére – köteles a szavatossági javítási munkákat 5 munkanapon belül 

elkezdeni és műszakilag indokolható időn belül befejezni. Amennyiben 

szavatossági kötelezettségének Vállalkozó nem tesz eleget, illetve az 

intézkedések nem vezetnek eredményre, Megrendelő jogosult a hibákat, 

hiányosságokat más vállalkozóval kijavíttatni. Ezen esetben Megrendelő, jogosult 

felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni. 

d) Jólteljesítési biztosíték: 

 Vállalkozó szavatol jótállási kötelezettségei teljesítéséért, és jólteljesítési 

biztosítékot nyújt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények 

biztosítékaként.  

 A jólteljesítési biztosíték összege a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 2 %-

a. 

 A jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) 

bekezdése a) pontja alapján kell a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani, 

illetve igazolni. 

 Amennyiben Vállalkozó a biztosítékot óvadékként az előírt pénzösszegnek az 

ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával 

teljesíti, úgy azt a Megrendelő alábbi letéti számlájára kell teljesíteni: 10026005-

00299578-20000002. 

 A jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozónak a sikeres, lezárult műszaki átadás-

átvételi eljárás időpontjától kezdődően a jótállás idejéig fennálló hatállyal kell 

nyújtania. A jótállási idő lejártát követően a jótállási igények teljesítésére 

vonatkozó biztosítékot a Megrendelő a Vállalkozó részére köteles visszafizetni, 



 

 
29 

vagy az összegre kapott bankgaranciát, biztosító által vállalt garanciát, banki 

készfizető kezességet, biztosítási szerződés alapján kiállított – kézfizető 

kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt a Vállalkozónak visszaadni. 

 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen vállalkozási 

szerződésben szabályozott kötelezettségeit megszegi, vagy elmulasztja és ennek 

következtében a Megrendelő számára igazolt visszafizetési kötelezettség keletkezik, a 

Megrendelő által megküldött igazoló dokumentumok (visszafizetésre kötelező döntés) 

alapján kártérítésként megtéríti Megrendelőnek a visszafizetendő támogatás és 

kamatainak összegét a Ptk. 6:522. § rendelkezései alapján. 

 

8. A szerződő felek képviselői, kapcsolattartás: 

Megrendelő részéről:  

 Kapcsolattartó személy: Fazekas István 

Címe: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

E-mail: fazekas.istvan@bekes.gov.hu 

Tel: +36-70/376-7434 

 

Megrendelő műszaki ellenőre:  

Építészet:  Paluska Zoltán 

Címe: 5553 Kondoros, Zrínyi u. 23. 

E-mail: sodornok@gmail.com 

Tel: +36-30/9956675 

NÜJ: 796719713 

 

Gépészet:  

Címe:  

E-mail:  

Tel:  

NÜJ:  

 

Elektromos:  

Címe:  

E-mail:  

Tel:  

NÜJ:  

 

Vállalkozó képviselője: 

Neve:  

Címe:  

E-mail:  

Tel:  

NÜJ:  

 

Vállalkozó felelős műszaki vezetője (MV-É): 

Neve:  

Címe:  

E-mail:  

Tel:  

 

mailto:sodornok@gmail.com
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a) A fenti személyek vagy adataikban bekövetkezett változásokról a Szerződő Felek 

egymást írásban, lehetőség szerint előzetesen értesítik. 

b) Szerződő Felek közötti minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban – 

tértivevényes levél, személyes kézbesítés, e-mail – kell eljuttatni a jelen pontban 

meghatározott elérhetőségekre 

c) Az e-mail útján történő kézbesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a címzett azt 

igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 

 

9. A teljesítés módja: 

a) Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait az 5. a) pontban 

meghatározott időtartam alatt köteles teljesíteni. A szerződés hatályba lépését követő 

15 napon belül Megrendelő Vállalkozó részére a munkaterületet átadja. 

b) 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. Vállalkozó a Létesítmény 

szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett 

kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek 

maradéktalanul eleget tesz. 

c) Vállalkozó köteles a munkafolyamatok megszervezése során figyelemmel lenni arra, 

hogy a szerződés teljesítésének ideje alatt hétköznapon 8.00 órától 16.00 óráig 

Megrendelő hivatali tevékenysége, ügyfélfogadás zajlik. A munkálatokat a hivatali 

tevékenység és az ügyfélforgalom lehető legkisebb mértékű zavarásával kell 

megvalósítani. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Vállalkozónak mentesítenie kell Megrendelőt a Vállalkozó felelősségéből adódó a 

szerződéssel összefüggésben harmadik fél részéről felmerülő igény, kár, költség, 

vagy peres eljárás tekintetében. 

g) Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt a min. 5.000.000,- 

Ft/káresemény és legalább 20.000.000,- Ft éves kártérítési összegű 

felelősségbiztosítását a Létesítmény végleges átadás-átvételének napjáig kell 

hatályban tartania. 

h) 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. 

i) Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles építési naplót nyitni, és azt – a 
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191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet szerint – naprakészen vezetni. Az építési 

naplóba Felek felelős helyszíni képviselői bejegyzésre jogosultak. 

j) 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. 

k) 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. 

l) 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. 

m) Vállalkozó a Létesítmény megvalósítása során megfelelősségi 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. 

n) 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. 

o) Ha Vállalkozó a munkavégzés folyamán rajta kívül álló okokból felmerült, előre nem 

látható akadállyal találja magát szemben, köteles erről Megrendelőt azonnal 

értesíteni. 

p) A munkahely elkerítéséről, a munkavédelemről, a környezetvédelemről, az 

óvórendszabályok, a tűzvédelmi, környezetvédelmi és az egészségügyi 

rendszabályok megtartásáról, megtartatásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. 

q) Vállalkozó köteles a tevékenységéből származó veszélyes hulladékokat a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően kezelni, elszállítani, szükség esetén az átmeneti tárolást 

megoldani. 

r) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében, 

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 

pontjaiban foglaltaknak megfelelően Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható 

szervezetnek minősül. Vállalkozó az általa kitöltött átláthatósági nyilatkozatban 

foglaltak megváltozása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt 

tájékoztatni. 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. 

s) Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybe vételére, 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 
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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). 

t) Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladja 

meg a szerződés értékének 65%-át. (Kbt. 138. § (1) bekezdés) Az alvállalkozóknak a 

szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen 

arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az 

alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további 

közreműködőt. 

u) Vállalkozó vállalja, hogy  

 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 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti 

ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

v) Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy 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. 

w) 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. 

x) Vállalkozó tudomással bír arról, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében 

nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet 

létrehozását. 

y) 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.  

z) Vállalkozó tudomással bír arról, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében 

nem teszi lehetővé a nyertesnek vagy a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó 

szervezet létrehozását, Megrendelő projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé. 

10. Szerződés módosítása: 

Felek a szerződést kizárólag a Kbt. 141. § szerinti feltételek fennállása esetén 

módosíthatják. 

11. Szerződés megszűnése: 

a) Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél 
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jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, illetőleg az e) pont 

szerinti felmondással szűnhet meg. 

b) Amennyiben a Vállalkozó a saját hibájából vagy bármilyen más olyan okból, 

amelyre hatással lehet, nem biztosítja a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez 

szükséges feltételeket és ennek következtében a jelen szerződésben foglaltak 

teljesítése meghiúsul, úgy a Megrendelő mentesül a jelen szerződésben vállalt 

kötelezettsége alól. 

c) Amennyiben a jelen szerződésben foglaltak megvalósítása bizonyítottan valamely fél 

által olyan okból hiúsulna meg, amelyért az felelős, akkor a sérelmet szenvedett fél 

jogosult kártérítést követelni a polgári jog általános szabályai szerint. 

d) Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior 

akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

e) Vállalkozó általi szerződésszegésnek minősül és Megrendelő a szerződést felmondja:  

 ha Vállalkozó Megrendelő jóváhagyása nélkül ruházza át a szerződést vagy köt 

alvállalkozói szerződést; 

 ha feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében 

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

 ha az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás 

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

 ha 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; 

 ha a szerződés megkötését követően jut Megrendelő tudomására, hogy a 

Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért 

ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból; 

 ha bármilyen elmarasztaló jogerős ítélet születik Vállalkozó szakmai 

magatartása keretében elkövetett bármilyen jogszabálysértés vagy etikai vétség 

ügyében; 

 ha a Vállalkozó szervezetében 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 feltételek;  

 ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

 ha Vállalkozó 30 napot meghaladóan késedelmesen teljesít. 

f) A szerződés felmondása esetén: 

 a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített és Megrendelő által 

igazolt teljesítés szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése miatt felmondja a 

szerződést, jogában áll a Vállalkozótól a szerződésszegéssel összefüggésben 

keletkezett kárainak – ideértve az elmaradt vagyoni előnyöket is – teljes körű 

megtérítését kérni. 
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h) Megrendelő általi szerződésszegésnek minősül különösen: 

 ha a Megrendelő jelen Szerződésből eredő lényeges kötelezettségét súlyosan 

megszegi,   

 kötelezettségei teljesítésével késedelembe esik. 

 A Vállalkozónak jogában áll a szerződés felmondása a Megrendelő által a 

szerződésben vállalt bármely kötelezettségének, szerződésszerű teljesítésének 

ismételt elmaradása esetén. 

12. Titoktartási kötelezettség: 

 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. 

 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. 

 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. 

 

13. A szerződés hatálybalépése 
 

 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában 

rögzítette, hogy jelen szerződéshez vezető eljárást, mint feltételes közbeszerzési eljárást 

folytatta le, tekintettel arra, hogy  Megrendelő a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott 

beszerzés vonatkozásában támogatásra irányuló igényt nyújtott be támogatási szerződés 

módosítása keretében, és a támogatás megítélésére vonatkozó döntés meghozatalára a 

közbeszerzési eljárás megindításáig még nem került sor 

 

Ennek megfelelően Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben 

a) a hivatkozott projekt támogatási szerződésmódosítása a jelen szerződés aláírásának 

napján, vagy azt megelőzően kerül aláírásra, akkor jelen szerződés annak Felek általi 

aláírásával lép hatályba. 

 

b) a hivatkozott projekt támogatási szerződésmódosítása a jelen szerződés aláírásának 

napját követő napon kerül aláírásra, akkor a jelen szerződés a támogatási 

szerződésmódosítás aláírásának napját követő munkanapon lép hatályba, melyről a 

Megrendelő a Vállalkozót soron kívül tájékoztatja. 

 

c) a hivatkozott támogatási szerződésmódosítás a jelen szerződés aláírását követő 

180 naptári napon belül sem kerül aláírásra, vagy aláírásra kerül, de abban a 
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támogatás mértéke nem éri el a megpályázott összeget, és a Megrendelő más módon 

a szükséges forrást nem biztosítja, akkor jelen szerződés nem lép hatályba és a fenti 

határidő utolsó napját követő napon felek szabadulnak a kötelemből. Ezen esetre a 

Vállalkozó már jelen szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul 

lemond, hogy a fenti okból a Megrendelővel szemben bármilyen jogcímen fizetési 

igényt érvényesítsen. 

14. Záró rendelkezések: 

  

a) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a 

teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), a Kbt. 

és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók. 

b) Amennyiben a jelen Vállalkozási szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy 

érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vállalkozási 

szerződés egészét. A vállalkozási szerződés érvénytelenséggel nem érintett 

rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés 

helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra 

vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített 

rendelkezések nélkül a vállalkozási szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna 

meg.  

c) Jelen Vállalkozási Szerződés teljesítése során Felek egymással szorosan 

együttműködve kötelesek eljárni. Felek kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő 

jogvita eldöntésére kizárólagosan a Békéscsabai Járásbíróság, illetve hatáskörtől 

függően a Gyulai Törvényszék az illetékes. 

d) Jelen szerződés öt példányban készült, melynek minden oldalát és mellékletét – 

annak elolvasása és értelmezése után - Felek, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt láttamozták és azt aláírásukkal magukra nézve kötelezőként ismerik el. 

 

Kelt: Békéscsaba, 2018.  

  

  

 

…………..…………........……........................       …….………………………………….. 

 Békés Megyei Kormányhivatal Vállalkozó 

 dr. Takács Árpád kormánymegbízott   

 Megrendelő  

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

…………………… 

 

 

 

Jogi ellenjegyző: 

 

…………………… 
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V. MELLÉKLETEK - NYILATKOZATMINTÁK 

 

A nyilatkozatminták - szerkeszthető formátumban - különállóan kerülnek csatolásra az EKR-ben 

 

 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Dokumentáció mellékletét képező nyilatkozatminták 

ajánlatkérő tartalmi elvárásait rögzítik, azok alkalmazása nem kötelező. Felhívjuk továbbá a figyelmet 

arra, hogy a nyilatkozatmintákért, valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, 

azaz Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat saját felelősségükre alkalmazhatják. 
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1. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

A  KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE ALAPJÁN1 

 

(A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is egyértelmű jelzéssel (pl.: kihúzással) ellátva vagy 

szöveggel kitöltve cégszerűen aláírva be kell nyújtani!). 

 

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Békés Megyei 

Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1. szám 

alatti épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezennel felelősségem 

tudatában  

 

nyilatkozom, hogy 

 

 

1. a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzésnek az alábbi része(i) vonatkozásában kívánunk 

alvállalkozót igénybe venni: 

 

A közbeszerzés azon része(i), amellyel összefüggésben szerződést fog kötni  

 

 

 

 
 

2. a közbeszerzés fenti pontban megjelölt része(i) tekintetében – az ajánlat benyújtásakor már ismert 

- az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni: 

 

Az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozó neve, címe (székhelye, lakóhelye) 

 

 
 

 

Kelt. ………………….., 201.. ……………… hónap …. nap 

  

 ……...................................... 

        cégszerű aláírás 

 

                                                 
1 Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, kérjük, nyilatkozzanak erről a körülményről. 

(Nemleges tartalommal is meg kell tenni a nyilatkozatot!) 
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2. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT AZ ELJÁRÁSBAN ELŐÍRT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL  

AJÁNLATTEVŐ VONATKOZÁSÁBAN [KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSE, ÉS A 321/2015. (X. 

30.) KORM. RENDELET 17. § (1) BEKEZDÉSE SZERINT] 

 

 

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) ajánlattevő 

cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Békés Megyei Kormányhivatal, mint 

ajánlatkérő által indított „ „Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 

Főosztály Földhivatali Osztály 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1. szám alatti épületének energetikai 

korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezennel felelősségem tudatában az alábbiak szerint 

nyilatkozom. 

 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő nem áll az eljárásban előírt Kbt. 62. § (1) 

bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

 

 

 

 
Kelt. ………………….., 201.. ……………… hónap …. nap 

 

 

 ....................................………………… 

 Cégszerű aláírás 
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3. sz. melléklet 

 

 

KBT. 134. § (5) BEKEZDÉS SZERINTI NYILATKOZAT A JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 

RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRÓL 

 

 

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) ajánlattevő 

cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Békés Megyei Kormányhivatal, mint 

ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 

Főosztály Földhivatali Osztály 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1. szám alatti épületének energetikai 

korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezennel felelősségem tudatában az alábbiak szerint 

nyilatkozom. 

 

Az általam képviselt ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos 

igények biztosítékaként a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja. 

 

 

Kelt. ………………….., 201.. ……………… hónap …. nap 

 

 

 

 

 ....................................………………… 

 Cégszerű aláírás 
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4. sz. melléklet 

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN KÖZÖS AJÁNLATTEVŐ NEM VEZETŐ TAG 

NYILATKOZATAI 

 

Kizárólag közös ajánlattétel esetén, a közös ajánlattevők nem vezető tagjának/tagjainak kell a 

nyilatkozatot megtenni (a vezető tagnak a nyilatkozatokat elektronikus űrlapon kell 

megtennie.) 

 

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) ajánlattevő 

cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, a Békés Megyei Kormányhivatal, mint 

ajánlatkérő által indított „Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 

Főosztály Földhivatali Osztály 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1. szám alatti épületének energetikai 

korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezennel felelősségem tudatában az alábbiak szerint 

nyilatkozom. 

 

I. Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében: 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő nem áll az eljárásban előírt Kbt. 62. § (1) 

bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

 

II. Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében: 

Nyilatkozom, hogy2 

 szervezetünk a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 

38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonosról az alábbiak szerint nyilatkozik (név, állandó lakóhely): 

 

Név Lakóhely 

  

  

  

  

 

 szervezetünknél a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 

tulajdonos nincs 

 

 szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott piacon jegyeznek 

 

III. Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő vonatkozásában a cégnyilvánosságról, a 

bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti: 3 

 változásbejegyzési eljárás van folyamatban. 

 

 nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban. 

 

Kelt. ………………….., 201.. ……………… hónap …. nap 

 

 ....................................………………… 

 Cégszerű aláírás 

                                                 
2 A megfelelő tartalmú nyilatkozat egyértelműen jelölendő, vagy a nem kívánt rész törlendő. 
3 A megfelelő tartalmú nyilatkozat egyértelműen jelölendő, vagy a nem kívánt rész törlendő. 


