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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Az ajánlatkérő  

Ajánlatkérő megnevezése:   Heves Megyei Kormányhivatal 
Ajánlatkérő székhelye:   3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 
Ajánlatkérő levelezési címe:   3301 Eger, Pf. 216. 
Ajánlatkérő központi telefonszáma:  06 36 521-500 
Ajánlatkérő központi telefax száma: 06 30 521-525 
Ajánlatkérő központi e-mail címei:  hivatal@heves.gov.hu 
     titkarsag@heves.gov.hu 
     kormanyhivatal@heves.gov.hu 
Ajánlatkérő képviselője:   Horváth László kormánymegbízott 
Helyettesítésre jogosultak:   Dr. Balás István főigazgató 
     Dr. Demeter András igazgató 
Az eljárás kapcsolattartójának neve: Dr. Lukács Tamás közbeszerzési referens 
A kapcsolattartó címe:  3300 Eger, Kossuth L. u. 9. C épület  216. iroda  
A kapcsolattartó telefonszáma: 06 36 521-565 
A kapcsolattartó telefax száma: 06 36 521-527 
A kapcsolattartó e-mail címe  kozbeszerzes@heves.gov.hu  
     LukacsT@heves.gov.hu 

A közbeszerzési eljárás meghatározása  

Jelen közbeszerzési eljárás – a Kbt. egybeszámításra vonatkozó szabályai alapján – becsült 
értéke közösségi értékhatárt meghaladja, ajánlatkérő a Kbt. Harmadik része szerint 
lefolytatott nemzeti nyílt eljárás a Kbt. 19.§ (2) bekezdése alapján alkalmazza.   

A közbeszerzés tárgya, mennyisége 

Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal 
részére a dokumentációban részletezettek szerint. Élőerős őrzés védelmi szolgáltatás 
összesen 16 épületben átlag havi 4672 órában. Távfelügyeleti szolgáltatás biztosítása 
kivonuló járőrszolgálattal 32 épületben félévenkénti karbantartással.   

A szerződés meghatározása 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya élőerős őrzés védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás 
ellátása a Heves Megyei Kormányhivatal irodaépületeiben.  

A szerződés időtartama  

A szerződés határozott időre szól, 2014. június 1-től 2015. december 31-ig hatályos.  

A teljesítés helye 

1. élőerős őrzés-védelem: 
3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 
3300 Eger, Kossuth L. u. 26. 

3300 Eger, Klapka u. 1. 
3300 Eger, Klapka u. 9. 
3300 Eger, Barkóczy u. 7.  

3300 Eger, Deák F. u. 11-13.  
3300 Eger, Szvorényi u. 50.  
3300 Eger, Szarvas tér 1.  

3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 37. 
3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 39. 
3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 1 

3200 Gyöngyös, Vezekényi u. 24. 
3200 Gyöngyös, Eszperantó u. 6.  

mailto:hivatal@heves.gov.hu
mailto:titkarsag@heves.gov.hu
mailto:kormanyhivatal@heves.gov.hu
mailto:kozbeszerzes@heves.gov.hu
mailto:LukacsT@heves.gov.hu
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3000 Hatvan, Balassi B. u. 14. 
3390 Füzesabony, Rákóczi u. 48. 

 
2. távfelügyelet: 

3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 
3300 Eger, Kossuth L. u. 26. 

3300 Eger, Klapka u. 1. 
3300 Eger, Klapka u. 9. 
3300 Eger, Barkóczy u. 7.  

3300 Eger, Deák F. u. 11-13.  
3300 Eger, Szvorényi u. 50.  
3300 Eger, Szarvas tér 1.  

3300 Eger, Faiskola u. 5. 
3300 Eger, Szövetkezet u. 4. 
3300 Eger, Szövetkezet u. 6. 

3300 Eger, Szövetkezet u. 8. 
3300 Eger, „Nagylapos” rutinpálya  
3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 37. 

3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 39. 
3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 1 
3200 Gyöngyös, Vezekényi u. 24. 

3200 Gyöngyös, Eszperantó u. 6.  
3200 Gyöngyös, Deák F. u. 17/2.  
3200 Gyöngyös Dózsa Gy. u. 20-27.  

3000 Hatvan, Balassi B. u. 2. 
3000 Hatvan, Balassi B. u. 12. 
3000 Hatvan, Balassi B. u. 14. 

3390 Füzesabony, Széchenyi u. 7.  
3390 Füzesabony, Rákóczi u. 24. 
3390 Füzesabony, Rákóczi u. 62. 

Heves, Szabadság u. 1/A  
Heves, Dobó u. 3.  
Heves, Hunyadi u. 25. 

Pétervására, Keglevich u. 1.  
Pétervására, Rózsa u. 1.  

Összeférhetetlenség 

A Kbt. 24. § (2) – (3) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárás előkészítésébe vagy 
más szakaszába bevont személlyel vagy szervezettel szemben a Kbt. kizáró feltételeket 
határoz meg (összeférhetetlenség). Az eljárásba bevont személyek illetve szervezetek 
vonatkozásában az összeférhetetlenséget az ajánlatkérő az eljárás előkészítése, és 
lefolytatása során folyamatosan vizsgálja. 

Többváltozatú (alternatív) ajánlat és részekre történő ajánlattétel  

Többváltozatú (alternatív) ajánlat és részekre történő ajánlat nem tehető.  

A dokumentáció és egyéb iratok beszerzésének feltételei 

A dokumentációt ajánlatkérő elektronikusan bocsátja rendelkezésre az ajánlattételi 
felhívásban meghatározottak szerint. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy 
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A 
közbeszerzési eljárás során keletkező – Ajánlattevőket érintő – dokumentumokat ajánlatkérő 
elektronikus és/vagy postai úton egyidejűleg juttatja el minden gazdasági szereplő számára.  

Az ajánlati dokumentáció bizalmas jellege 

Az ajánlattevő köteles az ajánlati dokumentációban foglalt információkat bizalmasan kezelni 
és harmadik fél részére csak annyit adhat át ezekből, amennyire a harmadik félnek a 
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közbeszerzés tárgyának egy részére adandó árajánlat elkészítéséhez feltétlenül szüksége 
van. 
Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze az ajánlati dokumentáció teljes átvételét. Az 
ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő 
elmulasztotta az ajánlati dokumentáció valamely részének átvételét. 

A közbeszerzési eljárás és az ajánlat nyelve 

A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. Az Ajánlattevő  által kidolgozott 
ajánlat, az ajánlattevő és az ajánlatkérő között folytatott mindennemű levelezés, valamint az 
ajánlattal kapcsolatos dokumentumok nyelve a magyar nyelv.  

Az ajánlat pénzneme 

Az ajánlat során minden adatot, amely az alkalmasság megítéléshez szükséges, illetve az 
ellenszolgáltatás összegét, azaz az árakat a Magyarország hivatalos fizető eszközében, 
forintban (HUF) kell megadni, illetve értelmezni.  

Ajánlati kötöttség 

Az ajánlati kötöttség a Kbt. 83.§ (7) bekezdése alapján – a folyamatba épített ellenőrzésre 
tekintettel – 60 nap.  

Közös ajánlattevők 

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők csoportjának 
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy 
az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie/le kell töltenie.  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 26.§ -ra, mely szerint, ha egy gazdasági szereplő a 
közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a 
szerződés – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés 
– teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a 
szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.  
Ajánlatkérő ajánlattevő nyertessége esetére nem írja elő gazdasági társaság alapítását, de 
közös ajánlat esetén az ajánlatban az ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy közös 
nyilatkozatot, mely tartalmazza – az ajánlattétel, és nyertesség esetén a teljesítés, során – a 
vezető (képviselő) cég megjelölését, a feladatok megosztásának ismertetését, továbbá 
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a 
szerződéses kötelezettség, mint oszthatatlan szolgáltatásért teljesítésért. 
Az ajánlatot a közös ajánlattevők – értelemszerűen – együttesen nyújthatják be. A közös 
ajánlattevők által együttesen benyújtandó nyilatkozatok, akkor fogadhatóak el 
joghatályosnak, ha egyértelműen tartalmazzák a közös ajánlattevők megjelölését, és ha 
ezek aláírására az – ajánlat részeként benyújtandó – együttműködési megállapodásban 
rögzített képviseleti jog szerint került sor. 

Minősített ajánlattevő(k) 

A Minősített Ajánlattevőknek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet III. fejezetében foglaltak 
figyelembevételével kell a kizáró okok fenn nem állását igazolniuk. Ajánlatkérő felhívja a 
minősített ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívásban a Közbeszerzések 
Tanácsa által meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb pénzügyi–gazdasági és 
műszaki-szakmai követelményeket határozott meg. 

Alvállalkozó(k) és egyéb közreműködők 

Az ajánlattevőnek meg kell jelölnie ajánlatában:  
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót vesz igénybe, 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a 
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 
működni. 

Az alvállalkozók, és egyéb közreműködők bevonása nem csökkenti az ajánlattevő 
felelősségét a szerződés teljesítésére vonatkozóan. A megvalósítás során csak a 
közbeszerzésnek az ajánlatban megjelölt részére az előzőek szerint vonható be a 
teljesítésbe alvállalkozó, vagy egyéb közreműködő. Az alvállalkozók köre csak és kizárólag a 
Kbt. 128.§ (2) - (3) bekezdése szerint módosítható. 

Az ajánlattételi felhívás módosítása 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlattételi felhívásban, 
illetőleg az ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételeket a Kbt. 42.§ alapján. A 
módosított feltételeket és az új határidőket ajánlatkérő írásban közli ajánlattevőkkel. 

Az ajánlattételi felhívás visszavonása 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlati felhívást a Kbt. 44.§ alapján 
visszavonhatja, melyről az ajánlattevőket írásban értesíti. 

A kiegészítő tájékoztatás 

Az ajánlattételi felhívásban, illetőleg az ajánlattételi dokumentációban foglaltakkal, illetve az 
eljárással kapcsolatban bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban 
ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében kiegészítő (értelmező) tájékoztatást 
kérhet az ajánlatkérőtől az ajánlattételi felhívásban ismertetett fax, vagy e-mail címen, illetve 
levélben. A kérdéseket kérjük elektronikus úton „pdf” és „doc” („docx”) formátumban is 
megküldeni a kozbeszerzes@heves.gov.hu e-mail címre.  
Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást - a feltett kérdések szövegével, de az 
ajánlattevő megnevezése nélkül - a kérdést feltevőnek és valamennyi ajánlattevőnek 
közvetlenül megküldi. Az ajánlattevő köteles az ajánlatot a kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő a kiegészítő 
tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül köteles megadni.  
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel kü lön megbeszélést, telefonos egyeztetést – a Kbt. 1. § (1) - 
(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a verseny tisztasága, nyilvánossága és az egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében – nem tart. 
Az eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat: 

 Az ajánlatkérő neve: Heves Megyei Kormányhivatal  

 Az eljárás rövid megnevezése: „Vagyonvédelmi közbeszerzési eljárás HMKH”  

 A dokumentumot beküldő gazdasági szereplő neve, címe, e-mail címe, fax 
száma.   

A munkavállalók védelme 

Az ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bek.-ben foglaltakkal összhangban előírja, hogy az ajánlattevő 
tájékozódjon az ajánlattétel során a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelni. Erre vonatkozó információkat az alábbi szervezetektől lehet 
tájékoztatást kérni: 
 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Igazgatóság 

1106 Budapest, Fehér út 10.  
www.ommf.gov.hu 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat  

1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
www.antsz.hu 
Nemzeti Adó és Vámhivatal 

mailto:kozbeszerzes@heves.gov.hu
http://www.ommf.gov.hu/
http://www.antsz.hu/
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1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
www.nav.gov.hu 
 

AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSE ÉS BENYÚJTÁSA 

Az ajánlatok benyújtásának határideje és helye 

Az ajánlatokat benyújtásának határideje: 2014.04.28.  10 óra 00 perc 

Az ajánlatok benyújtásának helye:  
Heves Megyei Kormányhivatal 

3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 
D épület I. emelet 216 sz. iroda. 

 

Formai követelmények 

 Az ajánlattevőnek ajánlatát 1 db eredeti példányban, valamint 1 db. 
elektronikus adathordozón (CD/DVD) jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható formátumban, zárt csomagban kell benyújtania személyesen 
vagy postai úton/közvetlen kézbesítéssel 

 Az ajánlat papír alapú példányát géppel vagy tintával kell írni és minden 
egyes saját nyilatkozatot cégszerűen alá kell írnia az ajánlattevőnek.  

 Az ajánlat, mint jognyilatkozat abban az esetben fogadható el joghatályosnak, 
ha az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)tól, vagy olyan 
személy(ek)től ered, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 
felhatalmazást kaptak 

 Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő, 
illetve egyéb gazdasági szereplő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult 
képviselői aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerű másolati példányát, 
amennyiben az ajánlatban valamely nyilatkozat benyújtására kötelezettek.  

 Amennyiben nem cégjegyzésre jogosult személy(ek), hanem az általa(uk) 
kifejezetten e célra megbízott személy ír alá az ajánlattevő nevében és 
képviseletében az ajánlat megtétele során, úgy az ő képviselői minőségét – 
az őt megbízó cégjegyzésre jogosult vezető aláírási címpéldányán túl – 
közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a megbízó és a 
megbízott aláírás-mintáját és a meghatalmazás tartalmát is tartalmazó, 
megbízással köteles igazolni 

 Ajánlatkérő eredeti példánynak a cégszerűen aláírt nyomtatott példányt tekinti 

 Az elektronikus változatnak az ajánlat papír alapú eredeti példányát kell 
tartalmaznia, azzal kell mindenben megegyezni, jelszó nélküli, nem 
szerkeszthető (PDF) formátumban 

 Az ajánlatot zárt borítékban, közvetlenül személyes benyújtással / közvetlen 
kézbesítéssel / postai úton kell az ajánlati felhívásban megadott címre 
eljuttatni. Az ajánlatokat tartalmazó csomagok átvételéről az ajánlatkérő 
átvételi elismervényt ad. A zárt borítékra rá kell írni: „AJÁNLAT” 
„Vagyonvédelmi szolgáltatás” „Heves Megyei Kormányhivatal” és az 
„Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!” 

 A CD/DVD -re rá kell írni a cég nevét és az eljárás megnevezését.  

 Az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia 
 Az ajánlat rendelkezzen oldalszámozással, mely eggyel kezdődjön és 

oldalanként növekedjen. Az ajánlat valamennyi tartalommal bíró oldalát 
oldalszámozni kell 

 Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a 
/A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható 

http://www.nav.gov.hu/
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 Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.  

 Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy egyéb gazdasági szereplő 
által benyújtott – 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 illetve az egyéb személy gazdasági szereplőnek 

 Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – 
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy 
személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.  

 Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata határidőben benyújtásra 
kerüljön. Az ajánlatkérő  ahol az ajánlatkérő igazolás benyújtását írja elő- ha 
jogszabály eltérően nem rendelkezik - az igazolás egyszerű másolatban is 
benyújtható (Kbt. 36.§ (3) bekezdés) 

Az ajánlatok módosítása és visszavonása 

Az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattevő a korábban benyújtott ajánlatát 
módosíthatja, vagy visszavonhatja, amennyiben az ajánlatkérő a módosításról vagy 
visszavonásról értesítést kap az ajánlattételi határidő lejártáig.  
Az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlat már nem módosítható és nem vonható 
vissza. 

Elkésett ajánlatok 

Az ajánlatkérő által kikötött, az ajánlati felhívásban rögzített határidő lejárta után – a bontás 
helyszíneként megjelölt hivatalos helyiségbe – beérkező bármely ajánlatot ajánlatkérő, a Kbt. 
74.§ (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősíti. Ajánlatkérő felhívja az 
ajánlattevők figyelmét, hogy a pontos időt közép európai idő (CET) szerint állapítja meg.  
 

AZ AJÁNLAT FELÉPÍTÉSE ÉS TARTALMA 

A kizáró okok igazolása 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a) – k) pont, a Kbt. 
56.§ (2) bekezdése, vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) – d) pont hatálya alá tartozik. 
 
A kizáró okok igazolásának módját a 310/2011 (XII.23) Korm rendelet (Továbbiakban 
Korm.rend) 12.§ paragrafusa határozza meg. A Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) 
alpontjának igazolását a Korm. rend. 2.§ i) pont ib) alpontja, illetve a 4.§ f) pont fc) alpontja 
szerint kell igazolni.   
 

Alkalmassági és érvényességi körben benyújtandó nyilatkozatok és igazolások 

Az ajánlat összeállításakor a következőket kell figyelembe venni:  
 Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetőleg az ajánlattételi 

dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania; 

 Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (2) bekezdésének megfelelően iratjegyzéket bocsátott 
ajánlattevők rendelkezésére az ajánlat részeként benyújtandó igazolásokra és 
nyilatkozatokra vonatkozóan; 

 Az ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az ajánlati dokumentáció 
valamennyi részét, utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki 
előírásokat; 
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 Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az ajánlattételi felhívásban, illetve az 
ajánlattételi dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott aján lat 
nem felel meg az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció, továbbá a 
vonatkozó szakmai és jogszabályi előírások feltételeinek, az minden vonatkozásában 
az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti;  

 Az ajánlattevők az ajánlat elkészítése és összeállítása során lehetőség szerint 
alkalmazzák a dokumentációban rendelkezésre bocsátott mintákat; 

 A nyilatkozatok valóságtartalmáért az ajánlattevő szavatol;  
 A kizáró okok körében benyújtandó nyilatkozatra tartalmaz mintát a kiadott 

dokumentáció. 

 Az előírt referenciák alkalmassági feltétel igazolásakor ajánlattevő más szervezet 
kapacitására is támaszkodhat (figyelembe véve a Kbt. 55.§ (5) ill. (6) bekezdésben 
foglaltakat), ennek megfelelően ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt 
vevő más gazdasági szereplő nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által 
adott igazolással lehet igazolni. 

 Az ajánlattevő kockázata, hogy nyilatkozta, illetve a benyújtásra kerülő 
referenciaigazolás, minden, az alkalmassági feltétel elbírálásához szükséges adatot 
tartalmazzon; 

 Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván 
bemutatni, amelyben konzorcium tagjaként teljesített, abban az esetben, ha a 
referencia levélen nem került feltüntetésre, cégszerű nyilatkozatot is be kell nyújtania 
olyan tartalommal, hogy a konzorcium tagjaként egyetemleges felelősségvállalással 
teljesítették a szerződést a tagok, vagy – ellenkező esetben – arról, hogy minimum az 
alkalmassági feltételnek megfelelő mértékű, illetve tartalmú teljesítést valósított meg; 

 A szerződés tervezetet nem kéri az ajánlatban csatolni az ajánlatkérő, de a 
szerződéses feltételek elfogadásáról nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek;  

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan; 

 A dokumentációban kiadásra került a vállalkozás Kkvt. minősítésére vonatkozó 
nyilatkozat minta; 

 Ahol az ajánlatkérő a Kbt.-re hivatkozva, vagy további igazolás benyújtását írja elő, 
az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható, ha a jogszabály másképp nem 
rendelkezik; 

 Az ajánlattevő igazolhatja alkalmasságát a dokumentációban kiadásra kerülő 
nyilatkozatok felhasználásával. 

 

Az alkalmassági követelmények igazolása 

Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez az alábbi pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeket határozza meg.  
 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

P/1 Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r.  
14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján 

csatolnia kell az ajánlattételi felhívás 
megküldésének napján fennálló számlái 
tekintetében valamennyi pénzforgalmi 

számlavezető pénzügyi intézményétől származó,  
az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem 
régebbi nyilatkozatot - attól függően, hogy az 

ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 

P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös 

ajánlattevő), ha a becsatolt pénzügyi 

intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) 

alapján megállapítható, hogy az ajánlattételi  

felhívás megküldésének napjától visszafelé 

számított 1 éven belül 14 napot meghaladó 

időtartamú sorban állás fordult elő.  
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meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak - legalább az alábbi 
tartalommal:  
- a pénzforgalmi bankszámla száma,  

- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a 
pénzforgalmi számláját,  

- volt-e a pénzforgalmi számláján 14 napot  

meghaladó sorban állás  az ajánlati felhívás 
feladásának napjától visszaszámított 12 
hónapban.  

 
P/2 Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r.  
14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján 

csatolnia kell  az ajánlattételi felhívást megelőző 
három üzleti év teljes, valamint közbeszerzés 
tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot  
évenkénti bontásban, attól függően, hogy 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 

meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. 
 

Amennyiben ajánlattevő olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló,  vagy 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 

lehetséges, ajánlatkérő az ajánlattevő 
cégszerűen aláírt nyilatkozatát és elfogadja. a 
310/2011. (XII.  23.) Korm. r. 14. § (3) bekezdése 

alapján.  

 

P/2 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös 
ajánlattevő), ha az eljárást megindító hirdetmény 

feladását megelőző három lezárt üzleti év 
bármelyikében a teljes – általános forgalmi adó 
nélkül számított – nettó árbevétele nem érte el a 

70.000.000 Ft-ot, és a közbeszerzés tárgyából 
(személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás) 
származó nettó árbevétele a 40.000.000 Ft-ot.  

 

P/3 Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 14. § (1) bekezdésének d) pontja 
alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás 

feladásának napján érvényes szakmai 
felelősségbiztosításának fennállását igazoló 
biztosítási kötvény és a felelősségbiztosítás 

érvényességét igazoló befizetési igazolás 
egyszerű másolatát. 

P/3 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös 
ajánlattevő), ha az ajánlattételi  felhívás 
feladásának napján nem rendelkezik személy- és  

vagyonvédelmi szolgáltatások ellátására 
vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, 
amelynek biztosítási fedezeti összeghatára 

legalább 35.000.000.-Ft/év és 5.000.000.-
Ft/káresemény 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

M/1 Ajánlattevőnek, vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezetnek a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) 

bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az  
ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé 
számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés 

tárgyával kapcsolatos szolgáltatásainak 
igazolását, vagy az azokról szóló nyilatkozatot az  
alábbi tartalommal:  

- a szolgáltatás tárgyának leírása, olyan 

tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek 

való megfelelés megállapítható legyen  

- az ellenszolgáltatás nettó összege vagy a 

korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más 

adat megjelölése,  

-  a teljesítés ideje, 

- a teljesítés helye, 

M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik az eljárást megindító felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított három 

évben összesen legalább 2 db folyamatosan 
legalább 12 hónapon keresztül 
szerződésszerűen teljesített egyenként legalább 

nettó 15.000.000,- Ft értékű személy- és  
vagyonvédelmi és legalább 1 db folyamatosan 
legalább 12 hónapon keresztül 

szerződésszerűen teljesített legalább nettó 
2.500.000,- Ft értékű távfelügyeleti 
szolgáltatások ellátására vonatkozó 

referenciával.  
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- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek 

való megfelelősége,  

a szerződést kötő másik fél megnevezése  

M/2 Ajánlattevőnek a 310/2011 (XII.23) Korm. 
rendelet 15.§ (3) bekezdés d) pontja alapján 

csatolnia kell azoknak a szakembereknek – 
különösen a biztonságszervezésért felelősöknek 
– a megnevezését, képzettségük, szakmai 

tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni 
a teljesítésbe. Kérjük csatolni a bevonni kívánt  
szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai 

életrajzát, és rendelkezésre állási nyilatkozatát  
és a végzettséget, képzetséget bizonyító okiratok  
egyszerű másolatát. 

 

M/2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik:  

− legalább 1 fő minimum 3 éves – személyzet  
irányítás és munkaszervezés terén szerzett – 
szakmai tapasztalattal rendelkező felsőfokú 

biztonságszervezői képesítéssel rendelkező 
szakemberrel;  

− legalább 5 fő minimum 3 év – őrzés-védelem 

terén szerzett – szakmai tapasztalattal 
rendelkező biztonsági őr és/vagy vagyonőr 

és/vagy testőr és/vagy biztonságszervező 
szakképesítéssel rendelkező szakemberrel;  

legalább 2 fő minimum 2 év – jelzőrendszerek 

kiépítése és karbantartása terén szerzett – 
szakmai tapasztalattal rendelkező 
biztonságtechnikai szerelő, kezelő és/vagy 

elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő 
szakképesítéssel rendelkező szakemberrel. (egy 
személy több feltételnek is megfelelhet) 

M/3 Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

r. 15. § (3) bekezdésének f) pontja alapján 
csatolnia kell független szervezet által kiállított, 
személy- és vagyonvédelmi tevékenységre 

kiterjedő, érvényes MSZ EN ISO 9001 illetve 
azzal egyenértékű, megfelelő szervezet által 
tanúsított minőségbiztosítási tanúsítvány, vagy 

minősítés, illetve azzal egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedésekre vonatkozó 
okiratot, vagy egyéb bizonyítékot.  

M/3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 

rendelkezik független szervezet által kiállított, 
személy- és vagyonvédelmi tevékenységre 

kiterjedő, érvényes MSZ EN ISO 9001 illetve 
azzal egyenértékű, megfelelő szervezet  által 
tanúsított minőségbiztosítási tanúsítvánnyal,  

vagy minősítéssel, illetve azzal egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb 
bizonyítékaival.  

 

A Kbt. 55.§ (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek (együttes megfelelés), illetve azok az alkalmassági 
követelmények tekintetében, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elég, ha közülük egy felel meg.  

Kereskedelmi ajánlat 

Ajánlatkérő a közbeszerzés műszaki leírásában részletesen bemutatja az ajánlat 
kereskedelmi feltételrendszerével kapcsolatos előírásokat. Ajánlattevő a kereskedelmi 
ajánlatát a felolvasólap kitöltésével adja meg. A kereskedelmi ajánlat a beszerzés értékelési 
szempontjára vonatkozó vállalást tartalmazza. Az ehhez kapcsolódó feltételrendszer 
elfogadásának igazolására az ajánlattevőnek a vonatkozó melléklet (Felolvasólap) 
kitöltésével és aláírásával kifejezetten nyilatkoznia kell.  
 

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 

Az ajánlatok felbontásának ideje 

Az ajánlatok bontásának dátuma: 2014.04.30.  10 óra 00 perc 

Az ajánlatok felbontásának helye  

Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. D épület I. emelet 213 tárgyaló 
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Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek 

Ajánlatkérő a bontást az ajánlattételi határidő lejártakor kezdi meg. Az ajánlatok fe lbontásán 
jelen lehetnek a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek.  

Az ajánlatok felbontása 

Ajánlatkérő azokat az ajánlatokat bontja fel, melyek zárt csomagolásban, az ajánlattételi 
határidő lejártáig, az ajánlatok benyújtásának helyére beérkeztek. Az ajánlattételi határidő 
lejártát követően beérkezett ajánlat kizárólag a jegyzőkönyv felvétele céljából kerül 
felbontásra, értékelésére nem kerül sor. Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlattételi határidő 
lejártakor az ajánlati felhívásban rögzített időpontban, és címen, az ajánlatkérő valamint az 
ajánlattevők képviselői és az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez 
támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott 
szervek képviselői, valamint személyek jelenlétében nyilvánosan bontja fel. A bontási 
eljáráson jelen lévők jelenléti ívet írnak alá.  
Az ajánlatok meghatározott – Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti – adatai a bontás 
sorrendjében felolvasásra kerülnek. A bontásról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, és azt 
a bontást követően az összes ajánlattevő részére 5 napon belül megküldi.  
A beérkezett ajánlatok bontására egyebekben a Kbt. 62.§ (1)-(7) bekezdései alkalmazandók. 

Az ajánlatok értékelése 

Az ajánlat felbontását követően az ajánlatkérő által meghatározott Bírálóbizottság megkezdi 
az ajánlatok részletes értékelését, összhangban a Kbt. előírásaival, és az eljárást megindító 
felhívásban meghatározott feltételekkel. 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja 

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempontjaként az összességében legelőnyösebb ajánlat 
alapján határozza meg.  

Az ajánlatok elbírálásának módszere 

Csak a kizáró okokkal kapcsolatos követelményeknek megfelelő, pénzügyileg-gazdaságilag 
és műszakilag, szakmailag alkalmas ajánlattevők érvényes ajánlata kerül értékelésre. 
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont, 
az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján értékeli.  
A módszert az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa „Az összességében legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” tárgyú, 
a  61/2012. (2012. június 1.) számú Közbeszerzési Értesítőben megjelent ajánlása: alapján 
határozta meg a dokumentációban rögzítésre kerülő, a megajánlások értékelésének, 
összevetésének alapját képező szakmailag megítélhető jellemzők, preferenciák, szempontok 
szerint. 
 
Az értékelési szempontok a következők:  
Az ajánlatok értékelése az arányosítás módszerével történik.  
A részszempontok tartalmi elemeinek pontszáma 1-20 pont 
A résszempontokhoz tartozó súlyszámok az alábbiak:  
 

Részszempont Súlyszám 

1. Élőerős őrzés-védelem díja (Ft/fő/óra): 40 
2. Távfelügyeleti szolgáltatás díja (Ft/hó): 20 

3. Távfelügyeleti rendszer karbantartásának díja (Ft/hó):  10 
4. Kivonulás átlagos díja téves riasztás esetén (Ft/alkalom) 10 

5. Kivonulás átlagos időtartama (perc) 10 

6. Vállalt átlagos ingyenes kivonulás (db/év/objektum) 10 
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Értékelési módszer 
 
A résszempontok értékelése során adható pontszámok 1-től 20-ig terjednek. A maximális 
pontszámot minden résszempont esetében az ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb 
ajánlati feltétel kapja. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb érték 20, a legkedvezőtlenebb 
érték pedig 1 pontot kap. A legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb ajánlati érték között lévő 
ajánlatok pontszámai arányosítással kerülnek megállapításra.  Az ajánlatkérő minden 
részszempont esetén meghatározott pontszámot (1-20) megszoroz a súlyszámmal.  
Az 1-4 részszempont vonatkozásában ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbbnek a 
legalacsonyabb árat kell tekinteni. A 5. részszempont vonatkozásában legkedvezőbbnek 
ajánlatkérő szempontjából az átlagosan vállalat leggyorsabb kivonulási időt kell érteni. Az 6. 
részszempont tekintetében az egy évben vállalt legtöbb ingyenes kivonulást kell érteni 
objektumonként. Az ajánlati elemek a távfelügyeleti szolgáltatás tekintetében épületenként 
eltérhetnek egymástól. A felolvasólapon az egyes elemekre vonatkozó értéket az alábbiak 
szerint kérjük megadni:  

 Az élőerős őrzés-védelem díját 1 főre vetített óradíjban kérjük meghatározni 
 A távfelügyeleti szolgáltatás díját a 32 épületre vonatkozóan összesen havidíjban 

kérjük megadni 

 A távfelügyeleti rendszer karbantartásának díját a 32 épületre vonatkozóan összesen 
egy hónapra számolva kérjük megadni 

 A kivonulás díját téves riasztás esetén a 32 épületre vonatkozóan átlagolva kérjük 
megadni 

 A kivonulás időtartalmát a 32 épületre vonatkozóan átlagolva percben kérjük 
feltüntetni 

 A vállalt ingyenes kivonulás darabszámát a 32 épületre vonatkozóan átlagolva kérjük 
meghatározni egy évre  

 
Ajánlatkérő minden részszempont esetén az alábbi arányosítás i képlet szerint számol: 
 

P= [(Avizsgált – Alegrosszabb) / (Alegjobb – Alegrosszabb)]* (Pmax-Pmin) + Pmin 

 
P:   a vizsgált ajánlat alszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:    a pontskála felső határa 
Pmin:   a pontskála alsó határa 
Av izsgálat: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  
 
Eredményes eljárás esetén az az ajánlattevő a nyertes, akinél a pontszámok és a 
súlyszámok szorzatának összege a legmagasabb.  

Érvényesség vizsgálata (kizáró okok és az alkalmasság) 

Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján, ha: 
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;  
b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve 
részvételi jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg 
az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §];  
c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;  
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez 
szükséges alkalmassági követelményeknek; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a 
részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;  
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha: 
a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §];  
b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan 
kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §]; 
c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az 
előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. (Jelen eljárásban nem 
releváns) 

Az ajánlatkérőnek továbbá ki kell zárnia az eljárásából a Kbt. 75. § (1) bekezdése alapján azt 
az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az ajánlatában szereplő erőforrás szervezetet, aki:  
a) a kizáró okok (56-57. §) hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok (56-57. §) az eljárás során következett be 

Az érvénytelenség vizsgálata során ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlattevők kizáró okoknak 
való megfelelését, pénzügyi-gazdasági alkalmasságát, és műszaki szakmai alkalmasságát, 
továbbá a beérkezett ajánlatok tartalmi és formai megfelelőségét. Amennyiben Ajánlatkérő 
valamely tétel tekintetében hiányosságot tapasztal úgy hiánypótlásra szólítja fel ajánlattevőt, 
adott esetben felvilágosítást kér. Az ajánlat, amelyet az ajánlatkérő érvénytelennek 
nyilvánított, az értékelés további szakaszában nem vehet részt. 

Hiánypótlás és felvilágosítás adásának lehetősége 

Az ajánlatkérő az eljárás során, összhangban a Kbt. 67.§-ával az összes ajánlattevő 
számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlást és a felvilágosítás adásának 
lehetőségét teljes körben. 

A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegész íteni 
is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a 
dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új 
gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő 
alkalmazása esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy 
több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre 
jelentkezőnek minősíthető.  

A hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már 
benyújtásakor a 74. § (1) bekezdés a) pontja szerint érvénytelen. Amennyiben a hiánypótlást 
követően benyújtott ajánlati példányok hiánypótlással nem érintett tartalma nem egyezik meg 
az eredeti ajánlat tartalmával, vagy ha a hiánypótlást az ajánlattevő nem megfelelően 
teljesítette, az ajánlatkérő az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során.  

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 

 a 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 

 az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés 
feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 

Számszaki hiba kezelése 

Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során, az ajánlat számszaki elemeinek 
ellenőrzésekor nyilvánvaló számítási-, számszaki hibát talál az ajánlatban, akkor a Kbt. 68.§ 
paragrafusa szerint fog eljárni. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a felolvasólap 
helytelen kitöltését (nem a megadott mennyiségi egység szerinti kitöltés, nettó helyett bruttó 
stb.) ajánlatkérő nem tudja számszaki hibaként értelmezni!  

Kirívóan alacsony ár kezelése 

Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (1) bekezdés alapján tájékoztatást fog kérni azon ajánlattevőktől, akik 
ajánlata aránytalanul alacsony árat tartalmaz az értékelésre kerülő, ellenszolgáltatásra 
vonatkozó összegek tekintetében. 
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Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, 
szakmai szervezetek állásfoglalásaira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés 
eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet 
meghatározásához felhasznált egyéb adatokra lesz figyelemmel. Köteles az ajánlatkérő 
indokolást kérni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több mint húsz 
százalékkal eltér a Kbt. 18.§ (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értéktől.  

Ajánlatkérő a válaszadással kapcsolatos feltételeket, tudnivalókat írásban fogja közölni az 
érintett ajánlattevővel/ajánlattevőkkel. Az Ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló 
iratok alapján a Kbt. 69. §-ban előírtak szerint jár el. 

Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és 
gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást! 

Ajánlatkérő ezúton kívánja felhívni a figyelmet, hogy az aránytalanul alacsony árnak a 
gazdasági ésszerűsséggel összeegyeztethető indokolását abban az esetben tudja 
maradéktalanul elfogadni, ha azt ajánlattevő dokumentált módon teszi meg (pl. nem 
elegendő a kedvező piaci helyzetre, kedvezményes árakra hivatkozni, hanem dokumentumot 
kell csatolni arra nézve, hogy az adott előny valóban létezik, és ha igen, milyen feltételekkel, 
adott esetben számszerűsíthető). 

Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlen vagy 
túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt 
kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó 
adatokat, valamint indokolást írásban kéri. Az ajánlattevő által adott indokolás, valamint 
részletes elemzés alapján győződik meg az ajánlati elemek megalapozottságáról. Ennek 
során írásban további tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre 
vonatkozóan. (Kbt.70.§ (2)) 

Az Ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

Csak a kizáró okokkal kapcsolatos követelményeknek megfelelő, pénzügyileg-gazdaságilag 
és műszakilag, szakmailag alkalmas ajánlattevők érvényes ajánlata kerül értékelésre.  
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont, 
az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján bírálja el.  
 

AZ EREDMÉNY KIHIRDETÉSE 

Eredményhirdetés 

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [124. § (4) bekezdés] a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77. § (2) 
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 
Az eljárásról a Kbt. előírásainak megfelelően írásbeli összegezés készül. Ajánlatkérő ezt az 
összegezést küldi meg ajánlattevők részére egyidejűleg telefaxon vagy elektronikus úton, az 
összegezés megküldése jelenti az eredményhirdetést. 

Az eljárás eredménytelensége 

A Kbt. 76. §-a értelmében az eljárás eredménytelen, ha: 
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában 
részvételi jelentkezést; 
b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be; 
c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az 
ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot; 
d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása 
miatt eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése]; 
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e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a 
többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az 
ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;  
f) a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében 
lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát; 
g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az 
ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás 
lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek 
az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően 
jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.  
 

SZERZŐDÉSKÖTÉS 

A szerződés meghatározása 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás 
ellátása a Heves Megyei Kormányhivatal épületeiben.  

A szerződés időtartama  

A szerződés határozott időre szól, 2014. június 1-től 2015. december 31-ig hatályos.  
Teljesítési helyenként a szerződés hatályba lépése eltérő lehet.  

A szerződés megkötése  

Az eredményhirdetést követően az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel (szervezettel, 
személlyel) írásban köti meg legkorábban az írásbeli összegezés megküldésének napját 
követő naptól számított tíz nap elteltével,– legkésőbb pedig ugyanezen időponttól számított 
harminc napon belül a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, 
szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.  

A szerződés megkötésének időpontját követően a nyertes ajánlattevőnek a feladat 
teljesítését a szerződésben foglaltak szerint el kell kezdenie.  

A szerződés hatálya kiterjed kötelező jelleggel az ajánlatban vállalt kötelezettségek 
teljesítésében együttműködő partnerekre és alvállalkozókra.  

Ha az eredményhirdetési eljárás során az ajánlatkérő kihirdette a második legkedvezőbb 
ajánlatot tevőt, akkor a nyertes visszalépése esetén vele köti meg a szerződést. 

Az ajánlatkérő csak akkor mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az 
eredményhirdetést követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – 
beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes 
(Kbt. 124.§ (9) bekezdés). 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 

Az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítés igazolását követően kiállított számla 
alapján, havonta utólag – 30 napon belül – fizeti meg a Kbt. 130.§ rendelkezései és a Ptk. 
Hatodik könyv IX. fejezetében foglaltak szerint. A kifizetésre irányadóak az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak. 

Teljesítési biztosíték 

Ajánlatkérő a Kbt. 126.§-a alapján a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 
igények biztosítékaként a teljes szerződéses időszakra számított nettó ellenszolgáltatás 5%-
ának megfelelő biztosítékot köt ki. A biztosítéknak a szerződés hatálybalépésekor kell 
rendelkezésre állnia. A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint 
teljesíthető: 
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a) az előírt pénzösszegnek az ajánlatérőként szerződő fél fizetési számlájára történő 
befizetéssel 

b) bankgaranciával, vagy baki készfizető kezességgel  
c) biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel  

Ajánlattevőnek a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatában nyilatkoznia 
kell.  

 
 

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

 

Ajánlat 
1. dokumentum Felolvasólap 
2. dokumentum Nyilatkozat a Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerint 

Nyilatkozatok, 
igazolások 

3. dokumentum  Közös ajánlattevők nyilatkozata  
4. dokumentum Ajánlattevők nyilatkozata alvállalkozók igénybevételéről 

5/A dokumentum  Ajánlattevő nyilatkozata kapacitást nyújtó szervezetekről  
5/B dokumentum  Nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet számára 

6. dokumentum Nyilatkozat Kktv. szerinti minősítésről 
7. dokumentum Ajánlattevő nyilatkozata üzleti tikokról 

8. dokumentum Nyilatkozat fénymásolatban csatolt iratokról 
9. dokumentum Ajánlattevő nyilatkozata a munkavállalók védelméről  

10. dokumentum Nyilatkozat alkalmazandó hatósági nyilvántartásról  
11. dokumentum Nyilatkozat a biztosíték rendelkezésre bocsátásáról  

Kizáró okok 
igazolása 

12/A dokumentum Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról 

12/B dokumentum Nyilatkozat a kizáró okokról alvállalkozók tekintetében 
12/C dokumentum Ajánlattevő nyilatkozata a 2007. évi CXXXVI törvény alapján 

12/D dokumentum Ajánlattevő nyilatkozata a 25% feletti tulajdonosokról  

Alkalmasság 
igazolása 

13. dokumentum Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetről  

14. dokumentum Ajánlattevő nyilatkozata az árbevételről 
15. dokumentum Ajánlattevő nyilatkozata a felelőségbiztosításról 

16. dokumentum Ajánlattevő nyilatkozata a referenciákról 
17. dokumentum Nyilatkozat az alkalmazni kívánt szakemberekről 

18. dokumentum Ajánlatevő nyilatkozata a minőségbiztosításról 

Cégokmányok 

19. dokumentum Csatolandó cégokmányok nyilatkozatok  

20. dokumentum Nyilatkozat az el nem bírált változásbejegyzési kérelemről  
21. dokumentum Meghatalmazás minta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

1. dokumentum 

Felolvasólap 

 
 
Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére. 
 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve> (<ajánlattevő székhelye>) 
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem hogy a Őrzés-védelmi, és 
portaszolgálati szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére tárgyú 
közbeszerzési eljárásban ajánlatot teszünk az alábbiak szerint:  
 
 

Részszempont Nettó ajánlat 

Élőerős őrzés-védelem díja (Ft/fő/óra):  

Távfelügyeleti szolgáltatás díja (Ft/hó)1:  
Távfelügyeleti rendszer karbantartásának díja (Ft/hó)2:  

Kivonulás átlagos díja téves riasztás esetén (Ft/alkalom):  
Kivonulás átlagos időtartama (perc)3:  

Átlagosan vállalt ingyenes kivonulás téves riasztás esetén 
(db/év/objektum)4: 

 

 

 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 
vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 

részéről  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 A havidíjat a 32 db. épületre összeadva kérjük feltüntetni.  

2
 A díjat a 32 épültre összeadva 1 hónapra számolva kérjük megadni. 

3
 Az ajánlati elemet a 32 épületre vonatkozóan átlagolva kérjük percben beírni.  

4
 Az ajánlatot a 32 épületre vonatkozóan átlagolva kérjük megadni.  



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

2. dokumentum 
 

Ajánlattételi nyilatkozat 

(Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerint )  

 
 
Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 
Kormányhivatal részére. 
 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve> (<ajánlattevő székhelye>) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattételi felhívásban és a 
szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy a bennük foglalt 
valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.  
 
Ennek megfelelően – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a 
szerződést megkötjük, az ajánlattételi felhívásban foglalt szolgáltatást szerződésszerűen 
teljesítjük az ajánlatunkban rögzített feltételekkel, valamint az ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan. 
 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 
vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 

részéről  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

3. dokumentum 

 

Közös ajánlattevők nyilatkozata 

(Kbt. 25.§ (1)-(7) bekezdése szerint) 
 
 
Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére. 
 

A fent megnevezett közbeszerzési eljárásban a(z) <cég neve> (<székhely>) valamint a(z) 
<cég neve> (<székhely>) a Kbt. 25. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be. 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a Közös Ajánlattevők képviseletére, a 
nevükben történő eljárásra, ideértve a szerződés megkötését és a szerződés teljesítése 
során szükséges képviseletet is a <cég neve>  <képviselő neve>  teljes joggal jogosult. 
Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 337. §-ában és 338. § -ában foglaltak irányadóak. 

Ezúton nyilatkozunk, hogy a jelen közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatunkban foglalt 
tevékenységekkel kapcsolatban, miután a szolgáltatás nem osztható, egyetemleges 
felelősséget vállalunk. (Ptk. 334. § (2) bekezdése) továbbá a szerződés teljesítéséért 
Ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelünk. (Kbt. 25. §. (6)) 

A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló 
megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk5. 
 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 

   
Közös ajánlattevő  Közös ajánlattevő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a Konzorciumi megállapodást. A közös 

ajánlattételre a Kbt. 25.§-ának rendelkezései irányadók. Ezt a nyilatkozatot csak közös ajánlattétel esetén kell 
csatolni. 

 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

4. dokumentum 

Ajánlattevő nyilatkozata alvállalkozók igénybevételéről 

(Kbt. 40.§ (1) bekezdése szerint)6 
 
Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére. 
 
Nyilatkozat 1. 

 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve> cégjegyzésre jogosult képviselője 
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a(z) <ajánlattevő neve> mint 
ajánlattevő a közbeszerzés alábbi részének teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe:  
 

A közbeszerzés azon része, 
amelynek teljesítésében 

alvállalkozó közreműködik 

10% alatti 
alvállalkozó 
(Igen / Nem) 

10% feletti 
alvállalkozó %-os 

aránya a teljesítésben 

10% feletti alvállalkozó 
adatai 

(név, székhely) 

    

    
    

 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 
vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 

részéről  

 
 
 
Nyilatkozat 2. 

 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve> cégjegyzésre jogosult képviselője 
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a <ajánlattevő neve> mint ajánlattevő 
a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben nem vesz igénybe alvállalkozót. 
 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 
vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 

részéről  

 
 
 
 
 

                                                 
6
 Az ajánlattevőnek vagy az „1” vagy a „2” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie és cégszerűen aláírnia. Ezt a 

nyilatkozatot nemleges válasz esetén is csatolni kell! Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag, vagy a 
Konzorcium megnevezését kell feltüntetni, és valamennyi ajánlattevőnek, vagy a Konzorcium vezetőjének kell 
aláírni. 

 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

5/A. dokumentum 

Ajánlattevő nyilatkozata a kapacitást nyújtó szervezetekről 

(Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdése szerint)7 
 
Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére. 
 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye>8 nevében 
nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában  
 

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

hogy a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján az alkalmasságot nyújtó gazdasági szereplő 
kapacitására az alábbi - a Kbt.55.§ (6) bekezdés. a) vagy b) vagy c) pontjaiban foglalt – 
eseteknek megfelelő módon támaszkodunk

9
: 

 
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet: 

<szervezet neve, székhelye>  

Alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek igazolására ezen szervezet erőforrásaira 
támaszkodunk: Ajánlattételi felhívás       pontja szerinti alkalmassági követelmény 
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát a szerződés időtartama alatt a 
teljesítéséhez rendelkezésre álló erőforrásokról az ajánlat       oldalán csatoljuk.  

Az alkalmasság igazolására bevont szervezetre az alábbi módon támaszkodunk:  

a) pont 

 

az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni és ennek 
módja a következő:  
                                                                       

                                                                       

vagy: 
a fent megnevezett szervezetet alvállalkozóként bevonjuk a teljesítésbe:  igen  nem 

b) pont 

 

az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik. Erre 
vonatkozóan nyilatkozunk, milyen módon vonjuk be a teljesítés során azt a szervezetet, 

amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználjuk, amely mód lehetővé teszi 
e szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során:  
                                                                       

                                                                       

c) pont 

 

Tekintettel arra, hogy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában vesz részt a 
fenti szervezet, e szervezet Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti  a Ptk. 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért  

 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 

vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 
részéről  

 
 

                                                 
7
 Abban az esetben kell kitölteni és az ajánlatban csatolni, ha az ajánlattevő az alkalmassági követelménynek 

más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni.  
8
 Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag, vagy a Konzorcium megnevezését kell feltüntetni, és 

valamennyi ajánlattevőnek, vagy a Konzorcium vezetőjének kell aláírni. 
9
 A megfelelő rész kitöltendő, oly módon, hogy az igazolás módját az a)-c) pontok alatti -ben kérjük X-el jelölni. 

Az a)-b) pont esetében kérjük az igazolás módját szövegesen is kifejteni.  



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

5/B dokumentum 

Nyilatkozat a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet számára 

(a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerint)10 
 
Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére 

Alulírott <kapacitást nyújtó képviselőjének neve> a(z) <kapacitást nyújtó szervezet neve> 

képviselőjeként a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint  

n yi l a t k oz o m,  

hogy – mivel a Heves Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő által a fent megnevezett tárgyú 

közbeszerzési eljárásban <ajánlattevő neve> ajánlattevő az előírt alkalmassági 

követelményeknek az általam képviselt szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva 

kíván megfelelni – a szerződés teljesítéséhez szükséges, általunk biztosított erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 
vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 

részéről  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10

 Az 5/A dokumentum kitöltse esetén annak a szervezetnek kell kitölteni, amelynek kapacitására az ajánlattevő 
az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez támaszkodik.  



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

6. dokumentum 

Nyilatkozat a Kktv. szerinti minősítésről 

(A Kbt. 60.§ (5) bekezdése szerint)  
 

Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére 

 

Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye> nevében 
nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában  
 

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

 
hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény (a továbbiakban Kktv) szerint11: 
 

 mikro-, vagy 
 

 kis-, vagy 
 

 középvállalkozásnak minősül,  
 

 nem tartozik a fenti törvény hatálya alá
12

. 
 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 
vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 

részéről  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11

 A mikró-, kis-, és középvállalkozások meghatározását a Kktv. 3.§ (1)-(4) bekezdése tartalmazza.  
12

 Megfelelő részt kérjük a rész előtti -ben X-szel jelölni. 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

7. dokumentum 
 

Ajánlattevő nyilatkozata az üzleti tikokról 

 

Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére 

Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye> 13 nevében 
nyilatkozattételre jogosult képviselő kijelentem14,  
 

 hogy a jelen közbeszerzési eljárás során keletkező dokumentumok kivétel nélkül és 
teljes terjedelmében nyilvánosságra hozhatók, azokban üzleti titkot képező, és ezáltal 
védendő információk nem találhatók.  

 
 hogy az alább megnevezett iratokat elkülönített módon, üzleti titokként helyeztük el az 
ajánlatban, kérjük ezeknek üzleti titokként való kezelését:  

 
Irat megnevezése Üzleti tikot tartalmazó oldal(ak) 

  

  

  

 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 

vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 
részéről  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13

 Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag, vagy a Konzorcium megnevezését kell feltüntetni, és 
valamennyi ajánlattevőnek, vagy a Konzorcium vezetőjének kell aláírni. 
14

 A megfelelő részt kérjük a -ben X-szel jelölni.  



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

8. dokumentum 
 

Nyilatkozat a fénymásolatban csatolt iratokról 

 
Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére 

 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye> 15 nevében 
nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában  
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy az általam az ajánlat részeként fénymásolatban becsatolt iratok az eredeti iratokról 
fénymásolás útján készültek, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes 
egészében megegyeznek. 
 

<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 
vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 

részéről  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15

 Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag, vagy a Konzorcium megnevezését kell feltüntetni, és 
valamennyi ajánlattevőnek, vagy a Konzorcium vezetőjének kell aláírni. 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

9. dokumentum 
 

Nyilatkozat a munkavállalók védelméről 

(Kbt. 54.§ (1) bekezdése szerint )  
 

Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére 

 

Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye> 16 nevében 
nyilatkozattételre jogosult képviselő  
 

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

 
hogy az ajánlattétel során figyelembe vettem a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során hatályos 
kötelezettségeket. 
 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 

vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 
részéről  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                 
16

 Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag, vagy a Konzorcium megnevezését kell feltüntetni, és 
valamennyi ajánlattevőnek, vagy a Konzorcium vezetőjének kell aláírni. 
 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

10. dokumentum 
 

Nyilatkozat alkalmazandó hatósági nyilvántartásról 

(a Kbt. 36.§ (6) bekezdése alapján) 
 

Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére 

 

Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye> 17 nevében 
nyilatkozattételre jogosult képviselő  
 

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

 
hogy az ajánlattétel során az alábbiakat a Kbt. 36.§ (5) bekezdése szerint kívánjuk igazolni 
az eljárás során:  
 

Az igazolni kívánt tény, vagy adat 

A tényt, vagy adatot tartalmazó ingyenes 

magyar nyelven elérhető hatósági 
nyilvántartás elektronikus elérhetősége:  

  

  
  

  
  

 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 
vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 

részéről  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17

 Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag, vagy a Konzorcium megnevezését kell feltüntetni, és 
valamennyi ajánlattevőnek, vagy a Konzorcium vezetőjének kell aláírni. 
 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

11. dokumentum 

Nyilatkozat a biztosítékról 

(a Kbt. 126.§ (5) bekezdése szerint) 
 

Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére 

 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye> 18 nevében 
nyilatkozattételre jogosult képviselő  
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy a fenti tárgyú eljárásban a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként 
a szerződés nettó ellenértéke 5%-ának megfelelő biztosítékot a Kbt. 126.§ (4) bekezdése 
szerinti határidőig rendelkezésre bocsátjuk.  
 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 
vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 

részéről  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18

 Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag, vagy a Konzorcium megnevezését kell feltüntetni, és 
valamennyi ajánlattevőnek, vagy a Konzorcium vezetőjének kell aláírni. 
 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

12/A dokumentum 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról 

(Kbt. 56.§ (1) bekezdése, és Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) pontja szerint) 
 

Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére 

 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye> 19 nevében 
nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelőségem tudatában  
 

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

 
hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pont és a Kbt. 57. § (1) bekezdés 
a)-d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 
vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 

részéről  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19

 Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag, vagy a Konzorcium megnevezését kell feltüntetni, és 
valamennyi ajánlattevőnek, vagy a Konzorcium vezetőjének kell aláírni. 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

12/B dokumentum 

Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozó tekintetében 

(Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint )  
 

Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére 

 

Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye> 20 nevében 
nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelőségem tudatában  
 

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

 
hogy az általam képviselt gazdasági szereplő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az 
általam képviselt gazdasági szereplő alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő nem vesz igénybe a 
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót, valamint az általam képviselt gazdasági szereplő alkalmasságának 
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) pontja 
szerinti kizáró okok hatálya alá.21 

 

<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 

vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 
részéről  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20

 Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag, vagy a Konzorcium megnevezését kell feltüntetni, és 
valamennyi ajánlattevőnek, vagy a Konzorcium vezetőjének kell aláírni. 
21

 Az 57. § szerinti kizáró okok igazolhatók még az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatának valamint az 
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatának benyújtásával is arról, hogy a szervezet 
nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá. Ebben az esetben az utolsó bekezdést kérjük törölni 
és az alvállalkozó, vagy kapacitást nyújtó szervezet megfelelő tartalmú nyilatkozatát csatolni.  



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

12/C dokumentum 

Ajánlattevő nyilatkozata a 2007. évi CXXXVI. tv. alapján 

(a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében)  
 

Tárgy:  Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére 

 

Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye> 22 nevében 
nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelőségem tudatában  
 

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

hogy társaságunkat23: 
 

a)  jegyzik szabályozott tőzsdén 
 
b)  nem jegyzik szabályozott tőzsdén 

 
 

Tekintettel arra, hogy az általam képviselt gazdasági szereplőt nem jegyzik szabályozott 
tőzsdén nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 3. § r) pontja szerint meghatározott 
valamennyi tényleges tulajdonos és vezető tisztségviselő neve, állandó lakhelye: 
 

Név Állandó lakhely 

  
  

  
  

 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 
vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 

részéről  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22

 Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag, vagy a Konzorcium megnevezését kell feltüntetni, és 
valamennyi ajánlattevőnek, vagy a Konzorcium vezetőjének kell aláírni. 
23

 A megfelelő részt kérjük az a)-b) pont utáni -ben X-el jelölni. A b) pont megjelölés esetén kérjük a táblázatot 
kitölteni.  



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

12/D dokumentum 

Ajánlattevő nyilatkozata a 25% feletti tulajdonosokról 

(a Kbt 56.§ (2) bekezdése szerint)  

 
Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére 
 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye> 24 nevében 
nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelőségem tudatában  
 

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

 
hogy társaságunkban25:  
 

a)  nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

amely vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os 

tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik  

 
b)  az alábbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni 

résszel vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati 

joggal rendelkezik: 

 

 
 
 
 
 
 
A fent megjelölt cég(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró 
feltételek: nem állnak fenn / fennállnak26 
 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 
vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 

részéről  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24

 Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag, vagy a Konzorcium megnevezését kell feltüntetni, és 
valamennyi ajánlattevőnek, vagy a Konzorcium vezetőjének kell aláírni. 
25

 A megfelelő résznél kérjük a -ben X-et tenni. A b) pont kitöltése esetén kérjük a táblázatot kitölteni.  
26

 Kérjük a megfelelő részt aláhúzással jelölni.   

Név: Székhely: 

  

  
  

  



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

13. dokumentum 

Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetről 

(P/1 alkalmasság igazolása) 
 

Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére 
 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye> 27 nevében 
nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelőségem tudatában  
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy társaságunk az alábbi pénzintézet(ek)nél vezet számlát:  
 

 Pénzintézet megnevezése
28

 

1.  

2.  

3.  

 

Társaságunk a fent megnevezetteken kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát.  
 

<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 
vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 

részéről  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
27

 Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tagra vonatkozóan külön-külön kitöltendő és benyújtandó! A Kbt. 
55.§ (4) bekezdése alapján közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy megfelel az alkalmassági feltételnek.  E 
nyilatkozat mögé kell csatolni a pénzintézet(ek) nyilatkozatát az ajánlati felhívás III.2.2 pontjának megfelelő 
tartalommal.  
28

 A felsorolás szükség esetén bővíthető.  



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

14. dokumentum 

Ajánlattevő nyilatkozata az árbevételről 

(P/2 alkalmasság igazolása) 
 

Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére 
 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye>29 nevében 
nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelőségem tudatában  
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy társaságunk teljes és közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevétele az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 
üzleti évben az alábbiak szerint alakult: 
 

Év Teljes nettó árbevétel (Ft) 

A közbeszerzés tárgya (őrzés-

védelmi és távfelügyeleti 
szolgáltatás) szerinti árbevétel 

(Ft) 

2011.   

2012.   

2013.   
 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 
vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 

részéről  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29

 Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tagra vonatkozóan külön-külön kitöltendő és benyújtandó! A Kbt. 
55.§ (4) bekezdése alapján közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy megfelel az alkalmassági feltéte lnek. 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

15. dokumentum 

Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosításról 

(P/3 alkalmasság igazolása) 
 
 

Tárgy:  Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 

Kormányhivatal részére 
 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye> 30 nevében 
nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelőségem tudatában  
 

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

 
hogy társaságunk az alábbi biztosítónál rendelkezik felelősségbiztosítással31:  
 

Biztosítótársaság 
megnevezése 

Biztosítási jogviszony 
létrejötte 

Biztosítás fedezeti 
összeghatára (évente) 

Biztosítás fedezeti 
összeghatára 

(káreseményenként) 
    
    

    
 

 

<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 
vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 

részéről  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
30

 Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tagra vonatkozóan külön-külön kitöltendő és benyújtandó! A Kbt. 
55.§ (4) bekezdése alapján közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy megfelel az alkalmassági feltételnek.  
31

 E nyilatkozat mögé kell csatolni a biztosítási kötvény és az érvényességet igazoló befizetés másolatát.   



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

16. dokumentum 

Ajánlattevő nyilatkozata  a referenciákról 

(M/1 alkalmasság igazolása) 

 
Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 
Kormányhivatal részére 
 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő/kapacitást nyújtó neve32, székhelye>33 
nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában  
 

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

hogy társaságunk referencia munkái az ajánlattételi felhívás feladásának dátumát megelőző 
3 évben az alábbiak voltak34:  
 

Sor 
szám 

A szolgáltatás tárgya, a 
szerződést kötő másik fél 

megnevezése 

Az 
ellenszolgáltatás 

nettó összege  

Teljesítés 
helye és 

időtartama 

A referenciát 
nyújtó 

személy neve 
és 

elérhetősége:  

A teljesítés az 
előírásoknak 
megfelelően 

történt? 
(igen/nem)  

      

      
      

      
      

 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 
vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 

részéről  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32

 Nem kívánt rész törlendő. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerint kíván megfelelni a 
kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplőnek kell kitölteni.  
33

 Közös ajánlattétel esetén elegendő annak a tagnak kitölteni, aki a referenciát nyújtja. Amennyiben a 
konzorciumi tagok együttesen kívánnak megfelelni, minden referenciát adó gazdasági szereplőnek külön -külön 
kell a nyilatkozatot kitölteni és az ajánlatban cs atolni.  
34

 A táblázat szükség esetén  bővíthető.  



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

17. dokumentum  

Ajánlattevő nyilatkozata az alkalmazni kívánt szakemberekről 

(M/2 alkalmasság igazolása) 
 

Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 
Kormányhivatal részére 
 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő/kapacitást nyújtó neve35, székhelye>36 
nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában  
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy az ajánlattételi felhívás III.2.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a szerződés 
teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni37:  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 

vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 
részéről  

 

 
 
 

 
 
 

 

                                                 
35

 Nem kívánt rész törlendő. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerint kíván megfelelni a 
kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplőnek kell kitölteni.  
36

 Közös ajánlattétel esetén elegendő annak a tagnak kitölteni, aki a referenciát nyújtja. Amennyiben a 
konzorciumi tagok együttesen kívánnak megfelelni, minden referenciát adó gazdasági szereplőnek külön -külön 
kell a nyilatkozatot kitölteni és az ajánlatban csatolni.  
37

 A táblázat bővíthető. Jelen nyilatkozat mögé kérjük csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai 
önéletrajzát, a rendelkezésre állási nyilatkozatot és a végzettséget, képzettséget bizonyító okiratok másolatát.  

Szakember neve 
Végzettség, 
képzettség 

megnevezése 

Szakmai gyakorlat ismertetése annak 
megfelelően, hogy az alapján az Af. 
III.2.3 M/2. pont szerinti alkalmasság 

megállapítható legyen 

   

   

   

   

   

   

   

   



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

18. dokumentum 

Ajánlattevő nyilatkozata a minőségbiztosításról 

(M/3 alkalmasság igazolása) 
 

Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 
Kormányhivatal részére 
 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő/kapacitást nyújtó neve38, székhelye>39 
nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában  
 

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

hogy társaságunk az alábbi személy- és vagyonvédelmi és/vagy távfelügyeleti 
tevékenységre kiterjedő érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy minősítéssel, 
illetve azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssekkel rendelkezik40:  
 

a)  MSZ EN ISO 9001 tanúsítvány  
 

b)  egyéb, az MSZ EN ISO 9001 tanúsítvánnyal egyenértékű tanúsítvány, illetve 
minősítés:  
 

 
 
c)  egyéb minőségbiztosítási intézkedések az alábbiak szerint: 

 
 

 

 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 
vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 

részéről  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38

 Nem kívánt rész törlendő. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerint kíván megfelelni a 
kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplőnek kell kitölteni.  
39

 Közös ajánlattétel esetén elegendő annak a tagnak kitölteni, aki a referenciát nyújtja. Amennyiben a 
konzorciumi tagok együttesen kívánnak megfelelni, minden referenciát adó gazdasági szereplőnek külön -külön 
kell a nyilatkozatot kitölteni és az ajánlatban csatolni.  
40

 A megfelelő részt kérjük az a)-c) pontok után a -ben X-el jelölni és a b)-c) pontokat szövegesen is kitölteni. E 
nyilatkozat mögé kell csatolni a minőségbiztosítási tanúsítványt, illetve minősítést, vagy a minőségbiztosítási 
intézkedések bizonyítékait az ajánlati felhívás III.2.3 pontjának megfelelően.  
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19. dokumentum 

 

Cégokmányok 

 
Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 
Kormányhivatal részére 
 
A cégokmányokat az alábbiak szerint kell az ajánlatban csatolni: 41   

 

 az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre 
jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, aláírás mintái, 

 
 a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) 

esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos 
meghatalmazás példánya, valamint  

 

 a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-a szerint a folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41

 Az itt megjelölt cégokmányokat (aláírási címpéldány, meghatalmazás, nyilatkozat az el nem bírált kérelmekről) 
közös ajánlattétel esetén az összes ajánlattevőnek és – bevonásuk esetén – az alkalmasság igazolására igénybe 
vett más szervezeteknek külön-külön kell csatolni!  
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20. dokumentum 

Nyilatkozata az el nem bírált változásbejegyzési kérelmekről 

 
Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 
Kormányhivatal részére 

 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve>42 nevében nyilatkozattételre jogosult 
képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában  
 

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

 
hogy43  
 

  cégünk nem nyújtott be a cégbírósághoz változásbejegyzési kérelmet, így el nem bírált 
változásbejegyzési kérelem cégünk vonatkozásában nincs. 

 
 cégünk benyújtott  a cégbírósághoz változás bejelentési  kérelmet, így cégünk 
vonatkozásában van el nem bírált változás bejelentési kérelem, melynek tartalma az 
alábbiakra terjed ki:  
 

 
 

 

<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 
 
 

 
(cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra jogosult(ak), 

vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) 
részéről  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
42

Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tagra vonatkozóan külön-külön kitöltendő és benyújtandó! 
43

 A megfelelő részt kérjük a -ben X-el jelölni. 
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21. dokumentum  

Meghatalmazás 

 (minta)  

 

 
Tárgy: Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei 
Kormányhivatal részére 

 
Alulírott <meghatalmazó neve> (anyja neve: lakcím: ) mint a(z) <ajánlattevő neve> 
<meghatalmazó beosztása>, ezennel 

 
me gh ata l maz o m 

 
<meghatalmazott neve>-t (anyja neve: lakcím: ), mint a  <ajánlattevő neve> 
<meghatalmazott beosztása>, hogy a jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatot a cég 
nevében aláírja, a képviseleti és kötelezettségvállalási jogot gyakorolja, a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, nevemben és helyettem eljárjon.  
 
<helység>, 2014. <hónap> <nap> 
 
 

   
meghatalmazó  meghatalmazott 

 
 
 
 

Tanú aláírás:   Tanú aláírás:   

Név:   Név:   

Cím:  Cím:  

Személyi ig. 
szám: 

 
Személyi ig. 

szám: 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

Élőerős őrzés-védelem 

Vagyonvédelmi és portaszolgálati feladatok  

Általános őrzés-védelmi feladatok: 
Az „objektum" teljes területi őrzése, amelybe beletartozik - teljes épület őrzés-
védelem esetén - az épület, az udvar és a hivatali gépjárműparkolók, és objektumok, 
valamint egyéb helyiségek /pince/. 
Minden rendkívüli esemény alkalmával értesítés a Hivatal kijelölt munkatársa felé.  
Betörés esetén a rendőrség azonnali értesítése, ezt követően a Hivatal által kijelölt 
munkatárs értesítése. A nyomozóhatóság megérkezéséig a helyszín biztosítása, a 
betöréssel kapcsolatos körülmények feltárásában aktív részvétel. 
Elektromos kapcsoló szekrény kezelése (világítás kapcsolása). 
A védendő területen lévő világítótestek működő képességének ellenőrzése, 
meghibásodás esetén a hiba jelzése a Hivatal kijelölt munkatársa felé.  
A védendő terület, ill. épület elektromos bejárati ajtóinak felügyelete, hiba esetén a 
Hivatal kijelölt munkatársának azonnali értesítése. 
Tűz esetén a tűzoltó hatóság értesítése, valamint a kiürítési terv alapján a szabad 
útvonalak biztosítása a menekülő munkatársak részére. 

 
Ügyfélszolgálati feladatok: 

Ügyfélfogadási időben biztosítja az ügyféltérben a rendet, a biztonságos ügyintézési 
körülményeket, az ügyfeleket eligazítja, kezeli az ügyfélhívó rendszert, az ügyfelek 
részére sorszámokat ad ki. 
Gondoskodik annak megakadályozásáról, hogy az ügyfelek az ügyféltérből a 
munkaszobákba illetéktelenül bejussanak. 

 
Portaszolgálati feladatok: 

Az érkező (engedéllyel rendelkező) munkatársak részére az irodai kulcsok átadása, 
majd munkavégzést követően a kulcsok átvétele.  
A kulcsok átadás-átvételéről nyilvántartás vezetése. 
A Hivatal takarítását végző külsős cég munkatársai részére az irodahelyiségek 
kulcsainak átadása, takarítás elvégzése után azok átvétele. 
Minden a kulcsok átadás-átvételére, személyforgalmat érintő ki illetve belépésre 
vonatkozó rendkívüli eseménynél a Hivatal által kijelölt személy értesítése, és az 
esemény rögzítése a portaszolgálat által vezetett naplóba. 
A Hivatalhoz érkező hivatalos és magánszemélyek (vendégek) fogadása, a fogadó 
személy (ügyintéző) értesítése, a vendég részére - szükség esetén - belépő kártya 
kiadása. Érdeklődés esetén, tájékoztatás a Hivatal tevékenységéről tájékoztató 
kiadványok átadásával. 
Az ingatlan vagyonvédelmének élő őrzéses biztosítása a recepción szolgálatot 
teljesítő vagyonvédelmi őrség személyében.  

 
Biztonságtechnikai rendszer kezelési feladatok: 

A tűzjelző rendszer, a vagyonvédelmi riasztó rendszer, a beléptető rendszer és a 
videokamerás megfigyelőrendszer kezelése, valamint az esetleges meghibásodással 
kapcsolatos esemény esetén a Hivatal által kijelölt munkatárs értesítése és az 
esemény rögzítése a portaszolgálat által vezetett naplóba. 
Szükség esetén Az épületben elhelyezett tűzjelző berendezés ellenőrzése riasztás 
esetén annak tisztázása, hogy érvényes, vagy téves riasztás történt-e. 
 A vagyonvédelmi riasztó rendszer  és a videó-kamerás megfigyelőrendszer  
riasztása esetén a rendőrség és a Hivatal által kijelölt munkatárs  értesítése, 
meghibásodás  esetén a Hivatal által kijelölt munkatárs értesítése. 
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Küldemény kezelési feladatok: 

A Hivatal részére munkaidőn kívül érkező postai küldemények , napi és heti lapok 
átvétele és a címzett részére történő továbbítása a felek által közösen elkészített 
Őrszolgálati Utasításnak megfelelően.  
A Hivatal munkatársai által leadott küldemények tárolása és átadása a 
portaszolgálathoz érkező (címzett) személy részére az Őrszolgálati Utasításnak 
megfelelően. 

 
Gondnoki feladatok: 

épület nyitása-zárása 
fűtésrendszer felügyelete  
hó eltakarítás, csúszásmentesítés (szükség esetén) 

A feladatokat ellátó személyekkel szembeni követelmények 

 kiképzett, vagyonőri igazolvánnyal és a szükséges hatósági engedélyekkel 
rendelkezik, 

 feladatait a vagyonőrökre vonatkozó jogszabályok szerint látja el,  

 formaruhával, arcképes kitűzővel ellátott,  

 kulturált, tiszta megjelenés, 

 a Hivatal tevékenységével és szervezeti felépítésével kapcsolatos oktatásokon 
(általános tájékoztatás) köteles részt venni, 

 titoktartási nyilatkozat tételére kötelezett, 
 erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie. 

 
A szolgáltatási feladatokat ellátó személyek nevét előzetesen be kell jelenteni a Megrendelő 
által kijelölt kapcsolattartónak. A bejelentés írásban, erkölcsi bizonyítvány csatolásával és a 
szolgáltatást végző személyek fényképének csatolásával történik.  

A tevékenység ellátásának szabályai 

A vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatok bizalmi jellegűek, ebből adódóan ezeket a 
feladatokat csak és kizárólag igen nagy fegyelemmel, pontossággal lehet elvégezni, a 
fegyelmet, pedig a szigorú és állandó ellenőrzéssel lehet fenntartani.  
A vagyonőrök munkáját a Hivatal igényeivel összhangban, az őrszolgálati utasítás határozza 
meg, mely részletesen szabályozza a szolgálatot teljesítő vagyonőrök feladatait, 
kötelezettségeit és jogait. 
 
Követelmény továbbá, mind a vagyonőrzést ellátó vállalkozástól, mind a vagyonőri 
feladatokat végrehajtó személyektől, hogy a szolgálatuk ellátása során meg kell felelniük a 
személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló – 
mindenkor hatályos – 2005. évi CXXXIII. számú törvény és végrehajtása tárgyában kiadott 
22/2006 (IV.25) BM. számú rendelet előírásainak. Ugyancsak be kell tartaniuk a szolgálatot 
teljesítőknek a Személy és Vagyonvédelmi és Magánnyomozó Szakmai Kamara 
alapszabályában rögzítetteket. 

Szakmai ajánlat minimumkövetelményei  

 
Ajánlattevőknek rövid cégismertetőt kell ajánlatukban csatolniuk, amely tartalmazza az 
alkalmazott/alkalmazni kívánt személyzet kiválasztásának szempontjait, a velük szemben 
támasztott követelményeket, a munkavállalók felkészítésének, továbbképzésének 
módszereit.  
 
Szintén kérjük csatolni az ellátandó szolgáltatásra igénybe venni kívánt létszámot 
épületenként és az ajánlati ár megalapozottságát bemutató számításokat, amely ajánlattevő 
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összes felmerülő költségét (teljes bérköltség, egyéb felmerülő személyjellegű költségek, 
eszközök, gépek, beruházások költsége, egyéb költségek stb.) tartalmazza.  
 

 
Munkarend:  

Telephely 
Szolgálati 

helyek 

száma 

Feladat 
Havi becsült 

óraszám 
Munkarend 

3300 Eger Kossuth 
L. u. 9. 

1 épület nyitása- zárása, 
portaszolgálat, 
őrzési feladatok 
érkező ügyfelek eligazítása 
szükség esetén hó eltakarítás, 
csúszásmentesítés 

720 óra H-V 0-24  
1 258 óra H-P: 8:00-18:00 

1 (E épület) 245 óra 
H-Cs: 7:00-19:00 

P: 7:00-16:00 

3300 Eger, Kossuth 
L. u. 11. 

1 

épület nyitása- zárása, 
portaszolgálat, 
őrzési feladatok, parkoló 
felügyelete, érkező, távozó 
gépjárművek ellenőrzése,  
érkező ügyfelek eligazítása 
fűtési rendszer felügyelete 
szükség esetén hó eltakarítás, 
csúszásmentesítés 

258 óra 
H-P: 6:00-18:00 

 

3300 Eger, Kossuth 
L. u. 26. 

1 

épület nyitása- zárása, 
portaszolgálat, 
őrzési feladatok 
érkező ügyfelek eligazítása 
szükség esetén hó eltakarítás, 
csúszásmentesítés 

237 óra H-P: 7:00-18:00 

3300 Eger, Klapka 
u. 1. 

1 

épület nyitása- zárása, 
portaszolgálat, 
őrzési feladatok 
érkező ügyfelek eligazítása 
szükség esetén hó eltakarítás, 
csúszásmentesítés 

280 óra H-P: 6:00-19:00 

3300 Eger, Klapka 
u. 9. 

1 

épület nyitása- zárása, 
portaszolgálat, 
őrzési feladatok 
érkező ügyfelek eligazítása 

280 óra H-P: 7:00-20:00 

3300 Eger, 
Barkóczy u. 7.  

1 

épület nyitása- zárása, 
portaszolgálat, 
őrzési feladatok 
érkező ügyfelek eligazítása 

258 óra H-P: 7:00-19:00 

3300 Eger, Deák F. 
u. 11-13. 

1 

épület nyitása- zárása, 
portaszolgálat, 
őrzési feladatok 
érkező ügyfelek eligazítása 

250 óra 
H-CS: 7:00-19:00 
 P: 7:00-17:00-ig 

3300 Eger, 
Szvorényi u. 50. 

1 

épület nyitása- zárása, 
portaszolgálat, 
őrzési feladatok 
érkező ügyfelek eligazítása 

258 óra H-P: 8:00-20:00-ig 

3300 Eger, Szarvas 
tér 1.  

1 

épület nyitása- zárása, 
portaszolgálat, 
őrzési feladatok 
érkező ügyfelek eligazítása 

241 óra 
H-CS: 6:00-18:00 

P: 6:00-14:00  

3200 Gyöngyös, 
Kossuth L. u. 37. 

1 

épület nyitása- zárása, 
portaszolgálat, 
őrzési feladatok 
érkező ügyfelek eligazítása 

280 óra H-P: 7:00-20:00  

3200 Gyöngyös, 
Kossuth L. u. 39. 

1 

épület nyitása- zárása, 
portaszolgálat, 
őrzési feladatok 
érkező ügyfelek eligazítása 

210 óra H-P: 7:30-17:30 

3200 Gyöngyös, 
Kossuth L. u. 1 

1 
portaszolgálat, 
őrzési feladatok 

172 óra 
H-CS: 8:00-16:30 

P: 8:00-14:00 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

érkező ügyfelek eligazítása 

3200 Gyöngyös, 
Vezekényi u. 24. 

1 
portaszolgálat, 
őrzési feladatok 
érkező ügyfelek eligazítása 

172 óra 
H-CS: 8:00-16:30 

P: 8:00-14:00 

3200 Gyöngyös, 
Eszperantó u. 6. 

1 

épület nyitása- zárása, 
portaszolgálat, 
őrzési feladatok 
érkező ügyfelek eligazítása 

194 óra 
H,K,CS: 8:00-17:00; 

SZ: 8:00-20:00; 
P:8:00-14:00 

3000 Hatvan, 
Balassi B. u. 14. 

1 

épület nyitása- zárása, 
portaszolgálat, 
őrzési feladatok 
érkező ügyfelek eligazítása 

194 óra 

H,SZ,CS: 8:00-
17:00; 

K: 8:00-20:00; 
P:8:00-14:00 

3390 Füzesabony, 
Rákóczi u. 48. 

1 
portaszolgálat, 
őrzési feladatok 
érkező ügyfelek eligazítása 

172 óra 
H-CS: 8:00-16:30 

P: 8:00-14:00 

 
ŐRUTASÍTÁS 

 
A biztonsági őrök feladatai: 
 

1. A biztonsági őrök a szerződés tárgyát képező ingatlanok bejáratainál a részükre 
kijelölt helyen teljesítenek szolgálatot. 

2. Beléptetés: a területre csak az ott dolgozók és a konkrét céllal ügyintézés érdekében 
érkezők léphetnek be. Meg kell akadályozni, hogy az ingatlan területére más 
munkavégzés és ügyintézés kivételével belépjen. 

3. A biztonsági őr köteles az ingatlanokban tartózkodó személyek, készpénzkészlet, 
valamint egyéb értékek folyamatos őrzésére. 

4. Az ingatlanok zavartalan működését akadályozó események – rendzavarás, 
botrányokozás megelőzését, bekövetkezett események megszüntetését aktívan 
vállalja fel. 
Folyamatosan kísérje figyelemmel az ingatlanok környezetét a hozzá fordulóknak 
rövid, határozott információszolgáltatással legyen segítségére. 

5. Rendkívüli események bekövetkezésekor feladata az életmentés, helyszínbiztosítás, 
a következmények felszámolásában való aktív közreműködés. 

6. A tulajdonosi jogok keretein belül akadályozza meg az ingatlanokba történő jogtalan 
behatolást, benntartózkodást. 

7. A biztonsági őrnek joga van indokolt esetben az ingatlanokban tartózkodás 
jogszerűségét ellenőrizni. 

8. A biztonsági őr köteles a tudomására jutott megrendelőre vonatkozó információkat 
megőrizni. Amennyiben a tudomására jutott fenti tárgykörbe tartozó információkat 
akár gondatlanul is kiszolgáltat, büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

9. Az őr folyamatosan kísérje figyelemmel az elhagyott, gazdátlan csomagokat, 
gondoskodjon az ingatlanokban tartózkodó testi épségének védelméről.  

10. Amennyiben tulajdon elleni bűncselekmény gyanúja merül fel, elrejtett csomag, vagy 
egyéb értékek feltalálása esetén soron kívül tegyen jelentést közvetlen vezetőjének 
és tegyen meg mindent a bűncselekmény elkövetésének megakadályozására, az 
elkövető elfogására. 

11. Feladata végzése során bűncselekmény észlelése esetén a tettest lehetőség szerint 
fogja el, értesítse a rendőrséget, valamint közvetlen vezetőjét. A rendőrség 
megérkezéséig biztosítsa a helyszínt, majd működjön együtt a rendőrséggel.  

12. A lehetőségekhez mérten elemi csapásokból, közmű meghibásodásokból származó 
károkat igyekezzen enyhíteni. 

13. Köteles ismerni az ingatlanok közmű elzáró pontjait, hogy veszély esetén végre tudja 
hajtani az ártalmatlanítást, vagy el tudja zárni a vízellátást. 

14. Köteles megismerni az ingatlanok munkavédelmi rendjét, és a reá vonatkozó részt 
legjobb tudása szerint betartani. 
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15. Figyelme terjedjen ki az ingatlanok közvetlen környezetére, figyelés, gyanús 
személyek megjelenése esetén, soron kívül értesítse a munkahelyi vezetőjét.  

16. Az ingatlanokba be- illetve kilépni szándékozók esetében meg kell akadályozni, hogy 
onnan ki- vagy bevihessenek olyan tárgyakat, amelyeknek ki- vagy bevitelét az 
üzemeltető megtiltotta. 

17. Gondoskodni kell arról, hogy a megrendelő tulajdonát képező vagyontárgyakat csak 
annak engedélyével dokumentált módon vihessék ki az ingatlanok területéről.  

18. Elhagyott tárgyak találása esetén értesítse az ingatlanok vezető munkatársát, 
gondoskodjon a talált tárgyak biztonságba helyezéséről.  

19. Szolgálati ideje alatt az ingatlanok területét nem hagyhatja el, a kijelölt helyéről csak 
akkor távozhat el, ha azt konkrét gyanú, esemény indokolja. 

20. Szolgálati ideje alatt leülhet, azonban semmi olyan tevékenységgel (olvasás, 
rádióhallgatás stb.) nem foglalkozhat, ami a figyelmét elvonja a szolgálati 
tevékenységétől. 

21. Köteles a szolgálatot a számára meghatározott formaruhában ellátni.  
22. Köteles minden olyan eseményt jelenteni, ami akadályozza a szolgálat ellátásában.  
23. A biztonsági őr köteles a munkája során fokozott figyelmet fordítani a vagyonvédelmi 

eszközök állapotára, azok meghibásodását soron kívül jelezni és azok jelzéseire 
azonnal reagálni. 

24. A biztonsági őr köteles folyamatosan együttműködni az ingatlan területén 
dolgozókkal, a rendőrséggel, a tűzoltósággal, a mentőkel és más biztonsági 
szervekkel. 

 
Rendkívüli események bekövetkezésekor végrehajtandó feladatok: 

 
Fegyveres támadás esetén 
 

- rendőrség riasztása 
- ajtók zárása, ügyfélforgalom leállítása 
- a támadás hatókörének leszűkítése 

 
Robbantással fenyegetés esetén 
 

- adatrögzítés mikor ki, kitől, milyen módon kaphatta az információt 
- bejelentés visszaellenőrzése (ha lehetséges) 
- rendőrség értesítése 
- objektum vezetőjének értesítése 
- az épületben tartózkodók értesítése 
- a pánik helyzet kialakulásának elkerülése 
- bejáratok ellenőrzése 
- rendőrség munkájának segítése 

 
Riasztó jelzés esetén 
 

- jelzés helyének átvizsgálása 
- hatóság értesítése a jelzés tartalmának függvényében 
- helyszín biztosítása 
- az esemény dokumentálása 

 
Bűncselekmény észlelésekor 
 

- tettenérés esetén az elkövető elfogása 
- rendőrség értesítése 
- helyszínbiztosítás 
- együttműködés a rendőrséggel 
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- az események dokumentálása 
 
Tűz esetén 
 

- tűzoltóság értesítése 
- életmentés 
- tűz oltásának megkezdése (lehetőség szerint) 
- anyagi javak mentése 
- helyszínbiztosítás 

 
Egyéb, épülethez, helyszínhez kötődő felek által rögzített speciális rendelkezések:  

Távfelügyelet 

 

Távfelügyelet ellátásával összefüggő feladatok:  
 

 A hivatal épületeiben meglévő távfelügyeleti rendszer központba történő bekötése  

 Jelzések fogadása 

 Kivonuló járőrszolgálat biztosítása  

 Riasztás esetén a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, a megjelölt 
kapcsolattartó és a hatóságok értesítése 

 A távfelügyeleti rendszerek félévenkénti karbantartása 
 

HMKH Törzshivatal, Munkaügyi Központ, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatal 

3300 Eger, Kossuth L. u. 9. A, C, D, E H épület  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  DSC központi egység és kezelőegység, Notifier 

AM6000 tűzjelző központi egység, 
kamerarendszer Topica felvevő egység  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantartás. A 

riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv  

3300 Eger, Kossuth L. u. 11.  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: DSC PC 1616H Kezelőegység, 

4 db. kamera, a hűtőkamrára és a kazánházra 
külön műszaki távfelügyelet  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantartás. A 

riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH Közlekedési Felügyelőség EJH Népegészségügyi Intézet  

3300 Eger, Kossuth L. u. 26. 

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: PK 5500, Kezelőegység 4.db 

kamera, kártyás beléptető rendszer, tűzjelzés a 
Katasztrófavédelmi igazgatósághoz bekötve 

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantartás. A 

riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   
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HMKH Egri Járási Hivatal, Munkaügyi és Munkavédelmi Szakigazgatási Szerv 

3300 Eger, Szarvas tér 1. 

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: NX 148-E, tűzjelző rendszer 

(Esser IQ8) a munkaügyi felügyelőséghez 
kártyás beléptető rendszer 

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantartás. A 

riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH Egészségbiztosítási pénztár  

3300 Eger, Klapka Gy. u. 1.  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: .DSC Tűzjelző rendszer 

(F8 604), kártyás beléptető rendszer 3 
olvasóegységgel, 5 db biztonsági kamera 

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantartás. A 

riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH EJH Munkaügyi kirendeltség  

3300 Eger, Klapka Gy. u. 9. 

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység, tűzjelző rendszer  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantartás. A 

riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 

3300 Eger, Deák F. u. 11-13.  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: Telenot, tüzjelző rendszer,  

biztonsági kamera 4 db., kártyás beléptető 
rendszer az irodákhoz.  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantartás. A 

riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH Földhivatala, Igazságügyi Szolgálat 

3300 Eger, Barkoczy u. 7.  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: .DSC864, PC5020H tűzjelző 

rendszer 3 db füstérzékelővel, kártyás beléptető 
rendszer 8 db kártyaolvasó, 1 db kamera, 1 db 
sorompó  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 

időtartama alatt félévente karbantartás. A 
riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  

biztosítása.   

 

HMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, Erdészeti Igazgatóság  

3300 Eger, Szövetkezet u. 4. 

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: Premier, tűzjelző rendszer 
(Siemens) 

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
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időtartama alatt félévente karbantartás. A 

riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH Földművelésügyi Igazgatósága, Nö vény és Talajvédelmi Igazgatósága 

3300 Eger, Szövetkezet u. 6.  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: .DSC864, DSC PC5108 

zónabővítő  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantart ás. A 
riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 

kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH Földhivatal garázs  

3300 Eger, Szövetkezet u. 8.  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység DSC PC1616, DSC 
kezelőegység  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 

időtartama alatt félévente karbantartás. A 
riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  

biztosítása.   

 

HMKH Közlekedési Felügyelőség  
3300 Eger, Faiskola u. 5.  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység DSC PC1864 DSC 

kezelőegység, tűzjelző rendszer a 
szerverszobában  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantartás. A 

riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH Közlekedési Felügyelőség rutinpálya  

3300 Eger, „Nagylapos” 2371/13 hrsz  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység DSC PC1404, DSC kelező 

egység   

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantartás. A 
riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 

kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH GYJH Járási Földhivatal, Járási Gyámhivatal 

3100 Gyöngyös, Kossuth L. u. 1. 

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  A földhivatali részen Központi egység: DSC 
1616. Kezelőegység 1 db. (DSC PC 5516), 

Zónák száma  15 db, kártyás beléptető az 1. 
emeleten  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantartás. A 

riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH GYJH Okmányiroda 
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3100 Gyöngyös, Eszperantó u. 6.  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: DSC864 . Kezelőegység 1 db. 

Zónák száma  2 db  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantartás. A 
riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 

kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH GYJH Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal 

3100 Gyöngyös, Deák F. u. 17/2 

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: DSC Kezelőegység 1 db.  7 db.  
mozgásérzékelő 

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 

időtartama alatt félévente karbantartás. A 
riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  

biztosítása.   

 

HMKH GYJH Járási Munkaügyi Kirendeltség  

3100 Gyöngyös, Vezekényi u 24.  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: DSC Maxys, PC4020H. 
Kezelőegység 1 db. Zónák száma  15 db,  
tűzjelző rendszer a távfelügyelettel együtt  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 

időtartama alatt félévente karbantartás. A 
riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH GYJH Népegészségügyi Intézet 

3100 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 20-27. 

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Tűzjelző rendszer DSC Classic PC 585H, 

biztonsági rács  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantartás. A 
riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 

kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH HAJH Járási Földhivatal 

3000 Balassi B. u. 2.  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: DSC864 .A külsö irattárban 
DSC PC 1404m  Kezelőegység 2 db. Zónák 

száma  7 db, tűzjelzés a térképtárban és az 
irattárban 

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantartás. A 

riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH HAJH Munkaügyi Kirendeltség  

3000 Hatvan Balassi B. u. 12.  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: DSC PC4020H, DSC PC 

4000H, tűzjelző rendszer  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantartás. A 
riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
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kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  

biztosítása.   

 

HMKH HAJH Törzshivatal, Népegészségügyi Intézet  

3000 Hatvan Balassi B. u. 14.  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: Paradox. Kezelőegység 1 db. 
Zónák száma  7 db, tűzjelző rendszer a 
tűzoltóságra bekötve  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 

időtartama alatt félévente karbantartás. A 
riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  

biztosítása.   

 

HMKH FJH Járási Földhivatal 

3390 Füzesabony, Széchenyi u. 7.  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: Paradox Digiplex Zónák száma 
25 db, tűzjelző rendszer 4 db érzékelővel.  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantartás. A 

riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH FJH Munkaügyi Kirendeltség  

3390 Füzesabony, Rákóczi u. 24. 

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: DSC D408, tűzjelző rendszer 
(Bentel J400) 21 optikai, 1 hő érzékelő  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 

időtartama alatt félévente karbantartás. A 
riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  

biztosítása.   

 

HMKH FJH Járási Népegészségügyi Intézet, Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző 
Hivatal 

3390 Füzesabony, Rákóczi u. 62. 

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: DSC1832, DSC 5108 
bővítőmodul, DSC kezelőegység  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 

időtartama alatt félévente karbantartás. A 
riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  

biztosítása.   

 

HMKH HEJH Járási Földhivatal 

3360 Heves, Szabadság u. 1/A  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: DSC Power 864,  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantartás. A 
riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 

kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH HEJH Munkaügyi Kirendeltség  

3360 Heves, Dobó u. 3 

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: Kilsen NK 704 Kezelőegység. 
1 db, tűzjelző rendszer  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
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időtartama alatt félévente karbantartás. A 

riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH HEJH Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal 

3360 Heves, Hunyadi u. 24.  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: DSC PC1616, Kezelőegység 

DSC PC1555  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 
időtartama alatt félévente karbantartás. A 
riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 

kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  
biztosítása.   

 

HMKH PJH Munkaügyi Kirendeltsége 

3250 Pétervására, Keglevich u. 1. 

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység: DSC Power 832, Algotec 6300 
kezelő, tűzjelző rendszer  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltet ése a szerződés 

időtartama alatt félévente karbantartás. A 
riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  

biztosítása.   

 

HMKH PJH Munkaügyi Kirendeltség raktár  
3250 Pétervására, Rózsa u. 1.  

Vagyonvédelmi rendszer főbb adatai:  Központi egység, tűzjelző rendszer  

Elvárt szolgáltatás Rendszer bekötése és üzemeltetése a szerződés 

időtartama alatt félévente karbantartás. A 
riasztások fogadása és kezelése munkaidőn 
kívül. Diszpécser és kivonuló járőrszolgálat  

biztosítása.   

A vagyonvédelmi rendszer több épületben kiépítés/átépítés alatt áll, ezen épületekben a 
beüzemelendő egységek kerültek feltüntetésre. A kiépítés a szerződés hatályba lépéséig teljes körben 
megtörténik.  

 
Távfelügyeleti szolgáltatás ajánlati elemei épületenkénti bontásban  

Épület 

Távfelügyelet 
díja 

épületenként 
(Ft/hó) 

Rendszer 
karbantartásának 
díja épületenként 

(Ft/hó) 

Kivonulás 
díja téves 
riasztás 
esetén 
(vállalt 

ingyenes 
alkalmon 
felül) (Ft) 

Kivonulás 
átlag ideje 

épületenként 
(perc)  

Vállalt 
ingyenes 
kivonulás 

épületenként 
(db/év) 

3300 Eger, Kossuth L .u. 
9.  

     

3300 Eger, Kossuth L. u. 
11.  

     

3300 Eger, Kossuth L. u. 
26.  

     

3300 Eger, Klapka u. 1.       
3300 Eger, Klapka u. 9.       
3300 Eger, Barkóczy u. 7.       
3300 Eger, Szarvas tér 1.       
3300 Eger, Deák Ferenc 
u. 11-13.  

     

3300 Eger, Szvorényi u. 
50.  
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3300 Eger, Faiskola u. 5.       
3300 Eger, Szövetkezet 
u. 4.  

     

3300 Eger, Szövetkezet 
u. 6.  

     

3300 Eger, Szövetkezet 
u. 8.  

     

3300 Eger, „Nagylapos 
rutinpálya”  2371/13 hrsz.  

     

3200 Gyöngyös, Kossuth 
L. u. 1.  

     

3200 Gyöngyös, Kossuth 
L. u. 37.  

     

3200 Gyöngyös, Kossuth 
L. u. 39.  

     

3200 Gyöngyös, 
Eszperantó u. 6.  

     

3200 Gyöngyös, 
Vezekényi u. 24.  

     

3200 Gyöngyös, Dózsa 
Gy. u. 20-27.  

     

3200 Gyöngyös, Deák F. 
u. 17.  

     

3000 Hatvan, Balassi u. 
2.  

     

3000 Hatvan, Balassi u. 
12.  

     

3000 Hatvan, Balassi B. 
u. 14.  

     

3390 Füzesabony, 
Széchenyi u. 7.  

     

3390 Füzesabony, 
Rákóczi u. 24.  

     

3390 Füzesabony, 
Rákóczi u. 62.  

     

3360 Heves, Szabadság 
u. 1/A  

     

3360 Heves, Dobó u. 3.       
3360 Heves, Hunyadi u. 
25.  

     

3250 Pétervására, 
Keglevich u. 1. 

     

3250 Pétervására, Rózsa 
u. 1.  

     

Összesen:      

Átlag:       
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SZERZŐDÉSTERVEZET 

                                     HEB/JPO/21-   /2014 

Vállalkozási Szerződés 

 
amely létrejött egyrészről   
Heves Megyei Kormányhivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 789323,  

adószám: 15789329-2-10, bankszámla szám: MÁK 10035003-00299619-00000000, képviselő:  
Horváth László kormánymegbízott), mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) 
 

másrészről  
……………………………. (székhely: ………………………..., adószám: ……………………………..; 
cégjegyzékszám: ……………….; bankszámla szám: ……………………..; képviseli:  

………………………..), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)  
 
együttesen a továbbiakban Felek között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:   

 
 I. 

A szerződés előzményei 

 
Jelen szerződés megkötésére a Megrendelő által – az „Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás  
nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére” tárgyban – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. Törvény alapján lefolytatott nemzeti eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményeként kerül sor. Az ajánlattételi felhívás száma a Közbeszerzési Értesítőben:  …..  
 

Jelen Szerződés alapjául – ha a Szerződés eltérően nem rendelkezik – az alábbi dokumentumok 
szolgálnak:  
 

a. ajánlati felhívás és dokumentáció 
b. a kiegészítő tájékoztatások  
c. nyertes ajánlattevő ajánlata  

 
A fenti dokumentumok a szerződés aláírását követően a szerződés elválaszthatatlan részévé válnak. 
A dokumentumokban előforduló ellentmondások esetén azokat a következő sorrend szerint kell  

figyelembe venni: szerződés, az ajánlatkérő által kibocsátott ajánlati felhívás és dokumentáció, a 
kiegészítő tájékoztatások, a nyertes ajánlattevő ajánlata.  
 

II. 
A szerződés tárgya  

 

Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Megrendelő vagyonkezelésében, illetve használatában álló,  
jelen szerződésben rögzített ingatlanokban – továbbiakban helyszíneken - történő személy és  
vagyonvédelmi (élőerős őrzés – védelmi feladatok, ügyfélszolgálati feladatok, portaszolgálati 

feladatok, tűzjelző berendezések karbantartása, távfelügyeleti szolgáltatás üzemeltetése,  
karbantartása, kivonuló szolgálat biztosításával) feladatok folyamatos ellátását, jelen szerződésben 
meghatározott feltételek szerint.  

 
III. 

Élőerős őrzés –védelem, ügyfélszolgálat, portaszolgálat  

 
III.1 Vállalkozó az élőerős őrzés-védelmi, ügyfélszolgálati és portaszolgálati feladatokat az alábbi 

helyszíneken köteles ellátni.  

 
3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 
3300 Eger, Kossuth L. u. 11. 

3300 Eger, Kossuth L. u. 26. 
3300 Eger, Klapka u. 1. 
3300 Eger, Klapka u. 9. 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.  
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3300 Eger, Deák F. u. 11-13.  
3300 Eger, Szvorényi u. 50.  
3300 Eger, Szarvas tér 1.  

3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 37. 
3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 39. 
3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 1 

3200 Gyöngyös, Vezekényi u. 24. 
3200 Gyöngyös, Eszperantó u. 6.  
3000 Hatvan, Balassi B. u. 14. 

3390 Füzesabony, Rákóczi u. 48. 
 

III.2.  A fenti helyszíneken Vállalkozó a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Munkarend és 2.  

sz. mellékletét képező Őrszolgálati utasításban foglaltak szerint köteles ellátni.  
 
III.3.  Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő épületállományában az ellátandó terület nagyságában 

bekövetkező változásokat rugalmasan kezeli, szolgáltatásait a változással érintett, a 
Megrendelő által a továbbiakban nem használt épületrészekben megszünteti, illetve az 
újonnan használatba vett épületekben, épületrészekben a szerződéses feltételeknek 

megfelelően, azok változatlanul hagyása mellett nyújtja.  
 
III.4.  Megrendelő az ajánlattételi felhívás 2.2.1. pontjában megjelölt. teljes óraszámtól +20% -kal 

elérhet, melynek keretében a jelen szerződésben  meghatározott őrzés-védelmi feladatok 
ellátásán túl -  eseti, vagy állandó jelleggel, külön térítés (élőerős őrzés -védelem értékelési 
szempontban meghatározott díj) ellenében, a Vállalkozó köteles megerősített őrzés -védelmi 

szolgáltatás biztosítására a Megrendelő részére, az alapszolgáltatásban megjelölt 16 
intézmény bármelyikében, vagy a Megrendelő által meghatározott egyéb objektumokban . 

 
A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 
III.5.  A munka szerződésszerű elvégzését a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni.  A Vállalkozó 

nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a 

vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.  
 

III.6.  Megrendelő vállalja, hogy jelen vállalkozási szerződés időtartama alatt a szerződésben 

meghatározott feladatokat teljes körűen és kizárólagosan Vállalkozóval végezteti.  
 
III.7.  Megrendelő a szolgáltatás elvégzéséhez a Vállalkozó dolgozói részére az épületekbe történő 

bejutást és benntartózkodást biztosítja. 
  
III.8.  Megrendelő a Vállalkozó részére biztosítja a szerződés tárgyában foglalt feladatokhoz 

szükséges információkat, adatokat  és dokumentációkat, valamint a személyes 
együttműködést. 

 

A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
 
III.9.  A Vállalkozó a szolgáltatást a Megrendelő igényeinek megfelelőe n köteles nyújtani. A jelen 

szerződésben – a műszaki leírásban meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatosan – 
rögzített egyes elemek (pl. összóraszám, munkarend, stb.), különösen szervezeti változások 
okán, változhatnak. 

 
III.10. Az általános szakmai és biztonságtechnikai előí rásokon túlmenően, Megrendelő által a 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátott tűzvédelmi, munkavédelmi, vagyonvédelmi és egyéb 

szabályzatokban előírtaknak a teljesítésben résztvevő alkalmazottak részére történő 
rendszeres oktatása, a bennük foglalt előírások betartása, érvényesítése a Vállalkozó feladata 
és kötelezettsége.  E szabályok előírásainak mellőzése, vagy esetleges megsértése miatt 

keletkezett, a Megrendelőt ért károk megtérítése a Vállalkozó kötelessége.  
 
III.11. A Vállalkozó köteles a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben keletkezett, vagy a 

Megrendelőt egyéb okból fenyegető személyi sérülés, vagy egyéb kár veszélyének elhárítása 
érdekében megtenni a szükséges elsődleges intézkedéseket.  
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III.12. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés helyén hatósági, közigazgatási tevékenység 

ellátása folyik, ezért a szolgáltatásban ténylegesen közreműködők kizárólag büntetlen 

előéletű, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező személyek lehetnek. A szolgáltatási feladatokat  
ellátó személyek nevét előzetesen be kell jelenteni a Megrendelő által kijelölt  
kapcsolattartónak. A bejelentés írásban, a fent megjelölt dokumentumok és a szolgáltatást 

végző személyek fényképének csatolásával történik.  
 
III.13. Vállalkozó a szerződés egész időtartama alatt biztosítja a folyamatos munkavégzést, 

betegség, szabadság, vagy más személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a 
helyettesítésről. 

 

III.14. Az őrzés-védelmi, rendészeti és egyéb feladatok ellátása, a megfelelő számú személyzet 
jelenlétének igazolása, valamint a szolgálatellátás során észlelt események, megtett 
intézkedések rögzítése, ellenőrzése, illetve igazolása érdekében a Vállalkozó a  szolgáltatás  

teljesítéséről szolgálati naplót (ellenőrzési napló) köteles vezetni.  
 

A szolgálati napló tartalmazza továbbá a Megrendelő szolgáltatás -ellenőrzéssel kapcsolatos 

észrevételeit. A szolgálati naplóban bejegyzést a Megrendelő megbízottja, a Vállalkozó 
képviselője, illetve a Felek vezetői szintű kapcsolattartásra jogosított alkalmazottja tehet.  A 
teljesítés igazolása a szolgálati naplókban leírtak figyelembevételével, a Vállalkozó 

képviselője által összeállított nyilvántartás és Megrendelő megbízottjának ellenjegyzése 
alapján történik.  

 

III.15. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által ellátandó feladatok részletes  
szabályait az Őrszolgálati utasítás tartalmazza, mely jelen szerződés 2. sz. melléklete. .  

 
III.16.  Vállalkozó köteles a munkavégzőket szakszerűen irányítani és felügyelni.  

 
III.17.  Vállalkozó tevékenységét a teljesítéskor hatályban lévő jogszabályok, szakmai előírások és a 

szerződés szerint köteles végezni,  a tőle elvárható legmagasabb színvonalon, első osztályú 

minőségben. 
 
III.18. Vállalkozó a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi CXXXIII törvényrendelkezéseinek megfelelően köteles a Személy -,  
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara nyilvántartásában szerepelni és a 
rendőrség által kiadott működési engedéllyel rendelkezni. Vállalkozó köteles a kamarai 

tagságát igazoló dokumentumot és a feladatot ellátó személyek érvényes vagyonőri 
igazolványainak másolatát a Megrendelő képviselője részére a tevékenység megkezdésének 
időpontjáig átadni. 

 
III.19.  Felek rögzítik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 

2:46 § és 2:47 § -ának, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (Kbt.) 80 

és 81 § - ainak az üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseiket magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el. 

 

IV. 
Távfelügyelet 

 

IV.1 Vállalkozó a távfelügyelet ellátásával összefüggő feladatokat az alábbi helyszíneken köteles  
ellátni.  

 

3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 
3300 Eger, Kossuth L. u. 11. 
3300 Eger, Kossuth L. u. 26. 

3300 Eger, Klapka u. 1. 
3300 Eger, Klapka u. 9. 
3300 Eger, Barkóczy u. 7.  

3300 Eger, Deák F. u. 11-13.  
3300 Eger, Szvorényi u. 50.  
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3300 Eger, Szarvas tér 1.  
3300 Eger, Faiskola u. 5. 
3300 Eger, Szövetkezet u. 4. 

3300 Eger, Szövetkezet u. 6. 
3300 Eger, Szövetkezet u. 8. 
3300 Eger, „Nagylapos” rutinpálya  

3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 37. 
3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 39. 
3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 1 

3200 Gyöngyös, Eszperantó u. 6.  
3200 Gyöngyös, Deák F. u. 17/2.  
3200 Gyöngyös Dózsa Gy. u. 20-27.  

3200 Gyöngyös, Vezekényi utca 24.  
3000 Hatvan, Balassi B. u. 2. 
3000 Hatvan, Balassi B. u. 12. 

3000 Hatvan, Balassi B. u. 14. 
3390 Füzesabony, Széchenyi u. 7.  
3390 Füzesabony, Rákóczi u. 24. 

3390 Füzesabony, Rákóczi u. 62. 
3360 Heves, Szabadság u. 1/A  
3360 Heves, Dobó u. 3.  

3360 Heves, Hunyadi u. 25.  
3250 Pétervására, Keglevich u. 1. 
3250 Pétervására, Rózsa u. 1. 

 
IV.2. A fenti helyszíneken Vállalkozó a jelen szerződés 3. sz. mellékletében rögzített, az egyes 

helyszínek vonatkozásában részletesen meghatározott feladatokat és szolgáltatásokat köteles  
ellátni.  

 
IV.3. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő épületállományában bekövetkező változásokat  

rugalmasan kezeli, szolgáltatásait a változással érintett, a Megrendelő által a továbbiakban 

nem használt épületrészekben megszünteti, illetve az újonnan használatba vett épületekben,  
épületrészekben a szerződéses feltételeknek megfelelően, azok változatlanul hagyása mellett 
nyújtja.  

 
A Megrendelő jogai és kötelezettségei 
 

IV.5. Megrendelő vállalja, hogy jelen vállalkozási szerződés időtartama alatt a szerződésben  
meghatározott feladatokat teljes körűen és kizárólagosan Vállalkozóval végezteti.  

 

IV.6. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően 
a kapcsolattartáshoz felelős személyt jelöl ki, a kapcsolattartó személyéb en bekövetkezett 
változásról haladéktalanul tájékoztatja a Vállalkozót.  

 
IV.7.  Megrendelő a Vállalkozó részére biztosítja a távfelügyelet ellátásához szükséges adatokat és  

dokumentációkat, valamint a vagyonvédelmi rendszer technikai paramétereit.  

 
A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
 

IV.8. A Vállalkozó a szolgáltatást a Megrendelő igényeinek a jelen szerződés 3. számú 
mellékletében rögzített műszaki feltételeknek és elvárt szolgáltatásoknak megfelelően köteles  
nyújtani.  

 
IV.9.  Vállalkozó kötelezettséget vállal jelen szerződés 3. számú mellékletében rögzített műszaki 

feltételeknek megfelelően, az egyes helyszíneken meglévő távfelügyeleti rendszer központba 

történő bekötésére, a rendszerből érkező jelzések fogadására.  
 
IV.10.  Vállalkozó a távfelügyeleti rendszerből beérkező jelzések esetén jelen szerződés 4. számú 

mellékletében rögzített, az egyes helyszínekhez tartozó kapcsolattartót köteles haladéktalanul 
értesíteni.  
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IV.11.  A távfelügyelet hatálya alá tartozó, IV.1 pontban rögzített helyszíneken a vállalkozó kivonuló 

járőrszolgálatot biztosít.  Szükség esetén a Vállalkozó saját, vagy megbízott járőre ………… 

percen belül a beérkezett jelzésre helyszíni kivonulással reagál. A jelzés valódiságának 
megerősítése esetén a Vállalkozó haladéktalanul értesíti a rendőrséget.  

 

IV.12.  A Vállalkozó járőrszolgálatának tevékenysége akkor teljes értékű, ha a távfelügyelet által elért  
értesítendő, vagy más jogosult személy a helyszínre megy, és rendelkezik kulccsal, valamint a 
riasztóberendezés kódjával is, így biztosítani tudja a védett objektum belső átvizsgálását.  

 
IV.13.  A vállalkozó objektumonként naptári évente az ajánlatában megadott ingyenes kivonulást  

biztosít téves riasztás esetén.  

  
IV.14.  A Vállalkozó vállalja, hogy a távfelügyeleti rendszer hibás működés éből, a mulasztásából,  a 

kivonulási köztelezettség elmaradásából adódó károkat a Megrendelő részére megtéríti.  

 

IV.15.  Amennyiben a távfelügyeleti tevékenység a Vállalkozó hibájából szünetel, köteles  
Megrendelőt haladéktalanul, igazolható módon értesíteni. Amennyiben a szünetelés  

meghaladja a 24 órát, Megrendelő a 24 órát meghaladó napokra díjvisszatérítésre tarthat  
igényt. 

 

IV.16.  Vállalkozó kötelezettséget vállal a távfelügyeleti rendszerek félévenként történő 
karbantartására. Vállalkozó köteles a karbantartás esedékességét megelőzően a jelen 
szerződés 4. számú mellékletében megjelölt kapcsolattartóval – a karbantartás időpontjáról - 

egyeztetni. Megrendelő képviselőjének jelenlétét a karbantartás alkalmával a vállalkozónak 
biztosítania kell figyelemmel arra, hogy a karbantartás szerződésszerű elvégzésének 
teljesítését a Megrendelő képviselője igazolja.  

 

IV.17.  Vállalkozó tevékenységét a teljesítéskor hatályban lévő jogszabályok, szakmai előírások és a 
szerződés szerint köteles végezni,  a tőle elvárható legmagasabb színvonalon, első osztályú 
minőségben. 

 
V. 

Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

 
V.1. V.1. Jelen vállalkozási szerződés keretében mind a Megrendelőnek, mind a Vállalkozónak 

teljesítendő fizetést a szerződéses ár pénznemében (HUF) kell teljesíteni . 

 
V.2. A jelen vállalkozási szerződés tárgyát képező szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése a 

közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában megjelölt vállalkozási díj alapján történik.  

 
V.3. A Vállalkozói díj az élőerős őrzés –védelem, ügyfélszolgálat, portaszolgálat tekintetében a 

kiszámlázott rezsióradíj összege, amely a nyertes ajánlatban foglaltak szerint: 

……………………………Ft./óra/ fő, azaz .....................................Forint/óra/fő. A vállalkozói díj 
a ténylegesen elvégzett munkaórák alapján jár Vállalkozó részére.  

 

A Vállalkozói díj a távfelügyeleti szolgáltatás ellátása tekintetében a 32 épület re a Vállalkozó 
nyertes ajánlatban foglaltak szerint összesen …………………… , - Ft+Áfa/hó 
azaz………………………….forint + Áfa/hó. A vállalkozói díjat épületenként i bontásban a 

Vállalkozó ajánlata tartalmazza.  
 
A Vállalkozói díj a távfelügyeleti rendszerek karbantartása tekintetében a 32 épületre a 

Vállalkozó nyertes ajánlatban foglaltak szerint összesen ......…-Ft+Áfa/hó 
azaz………………………….forint + Áfa/hó. A vállalkoz ói díjat épületenkénti bontásban a 
Vállalkozó ajánlata tartalmazza.  

 
A téves riasztások miatt – vállalt ingyenes kivonulásokon felüli – kivonulási díjat a Vállalkozó 
ajánlata tartalmazza épületenkénti bontásban.  
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V.4. A Megrendelő a vállalkozási díjat havonta utólag, a teljesítés igazolását követően, a 
teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 130. § -ban foglaltak  
figyelembevételével. A kifizetésre irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.  

törvény 36/A §-ában foglaltak. 
 
V.5. A Vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó valamennyi költségét. Az átalány rezsi óradíj

fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, melyek a jelen szerződés tárgyát képezik. 
Többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult.  
A Kbt. 125. § (4) bekezdése értelmében a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyer tes  
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó a jelen szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt  
haladéktalanul értesíti. 

 
V.6. A számla ellenértékét Megrendelő a Vállalkozó …………..… Banknál vezetett ……………. 

számú számlájára utalja át. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó jogában áll a 

hatályos jogszabályi előírások szerinti késedelmi kamatot felszámítani.  
 

VI. 

Felek nem szerződésszerű teljesítése  
 
VI.1 A Vállalkozónak a szolgáltatás teljesítését jelen vállalkozási szerződés szerint kell végeznie. A 

Vállalkozó szolgáltatási kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítés e esetén 
(kivéve vis maior esetét) a Vállalkozóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:  

 
 késedelmi kötbérigény érvényesítése – a kötbér esedékessé válik: késedelem 

esetén a vállalt és eredménytelenül lejárt póthatáridő napján (24 órán belül), vagy 
ha az korábbi időpontra esik, a teljesítés napján, illetve ha a kötbér eléri a 
legmagasabb mértéket,  

 
 a Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése esetén a kötbért meghaladó kárát is  

jogosult érvényesíteni,  

 
 a szerződéstől a Vállalkozó mulasztása miatti elállás: amennyiben a Vállalkozó 

folyamatos késedelemben van, a jelen Szerződésben meghatározott feladatait  

folyamatosan nem megfelelően teljesíti, a vállalt feladatokat nem látja el, és  az  
ennek kapcsán kijelölt póthatáridőt több mint két alkalommal elmulasz tja. 

 

VI.2.  Megrendelő érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. 
 
VI.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó számára olyan körülmény áll  

elő, amely akadályozza a teljesítést, úgy írásban haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt  
a késedelem tényéről, okairól és várható elhúzódásáról.  

 

VI.4. Megrendelő díjfizetési kötelezettségének elmulasztása esetén Vállalkozó a Ptk. szerint  
számított késedelmi kamat felszámítására jogosult.  

VI.5. Késedelmes teljesítés 

Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződésben vállalt feladatait, szolgáltatásokat azok 
esedékességekor nem teljesíti, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér alapja az  
adott helyszínen el nem végzett szolgáltatás havi díja, mértéke a szolgáltatás havi  nettó 

díjának 10 %-a. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a szolgáltatási díjból 
visszatartani.  

VI.6. Hibás teljesítés 

A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a 
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Amennyiben a 
Vállalkozó hibásan teljesít, Megrendelő a hiba bejelentésétől számított naptól szerződésszerű,  
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minőségileg kifogástalan szolgáltatás nyújtásági, a hibás teljesítésért napi kötbért követelhet,  
melynek mértéke naponta a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás havi nettó vállalkozási 
díjának 5 % -a.  

 
A Megrendelő a hibás teljesítéssel összefüggő kötbért meghaladó igazolt kárát is 
érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

 
Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a szolgáltatási díjból visszatartani.  

 

VII.  

Teljesítési biztosíték 

 

VII.1.  Megrendelő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének 

biztosítékaként a Kbt. 126. § (2) bekezdése szerinti teljesítési biztosítékot k öt ki. A teljesítési 

biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás  

5%-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátani.  

Az előírt tartalmú biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása 

súlyos szerződésszegésnek minősül és a szerződés azonnali hatályú felmondását vonja 

maga után.  

 

VII.2.  A biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető. Ennek 

alapján biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az 

Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, feltétel nélküli,  visszavonhatatlan és 5 

banki munkanap alatt igénybe vehető bankgarancia biztosításával vagy feltétel nélküli,  

visszavonhatatlan és 5 biztosítói munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján 

kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosítékot befizetés 

esetén a Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003 -00299619-00000000 

számú számlájára kell teljesíteni. A befizetés jogcímeként fel kell tüntetni: Őrzés -védelmi és  

távfelügyeleti szolgáltatás a Heves Megyei Kormányhivatal részére – Teljesítési biztosíték”.  

 

A teljesítési biztosíték kedvezményezettje a Megrendelő. A teljesítés befizetés esetén 

visszavonhatatlan átutalási megbízás és a bankszámlakivonat eredeti vagy hiteles  

másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított - 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény vagy a bankgarancia eredeti 

példányával igazolható.  
 

VIII. 
Alvállalkozók 

 
VIII.1 Vállalkozó teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint - a 

Kbt. 128. § (3) bekezdése szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és 

szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának 
igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót  
kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel 

együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az  
56.§ és 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

 

IX. 
A szerződés hatálya  

 

IX.1. Jelen vállalkozási szerződést felek határozott időtartamra 2014. június 01. napjától 2015.  
december 31. napjáig kötik.  

 
X. 

A szerződés módosítása, megszűnése  
 
X.1.  A Felek megállapodnak abban, hogy jelen vállalkozási szerződést kizárólag közös 

megegyezéssel a Kbt. 132. §-ában foglaltaknak megfelelően módosíthatják. 
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X.2.  Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak jelen vállalkozási szerződést 
írásban, egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. A szolgáltatás egy részére 
vonatkozó szerződésszegés esetén a szerződésszegés jogkövetkezményei erre a részre 

következnek be, kivéve, ha a jogkövetkezmények részleges alkalmazása a jogosult lényeges 
jogi érdekét sértené.  

 

Súlyos szerződésszegésnek minősül:  
 
Vállalkozó részéről:  

 a vonatkozó hatósági előírások, jogszabályok be nem tartása,  
 a szolgáltatás nyújtásának egyoldalú, Megrendelő egyetértése nélküli leállítása,  
 Megrendelő engedélye nélkül más szolgáltató bevonása a teljesítésbe,  

 az „Ellenőrzési Napló” vezetésének elmulasztása, vagy hiányos vezetése,  
 ha a szerződés teljesítése alatt a Közbeszerzési Döntőbizottság a 

közbeszerzési szabályok megsértése miatt határozatával elmarasztalja a 

Vállalkozót. 
 

Megrendelő részéről: 

 60 napon túli fizetési késedelem,  
 a szolgáltatás végzéséhez szükséges épületbe történő bejutás akadályozása.  

 

X.3 A Kbt. 125. § (5) bekezdésének értelmében a Megbízó jogosult és egyben köteles a 
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  

- a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek.  

- a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25% -ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságban,  amely  nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 

feltételeknek.  
 
X.4 A Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti felmondás esetén Vállalkozó jogosult a szerződés 

megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére.  
 

XI. 

Vitás kérdések rendezése 
 
XI.1. A Vállalkozónak és a Megrendelőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy 

tárgyalások útján rendezzék az összes olyan jövőbeni nem várt nézeteltérést vagy vitát, amely  
közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Valamennyi 
felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek 

egymást tájékoztatni. 
 

 

XI.2. Amennyiben a vitás kérdéseket nem sikerül tárgyalásos úton rendezni szerződő felek – 
értékhatártól függően – kikötik az Egri Járásbíróság, illetőleg az Egri Törvényszék 
illetékességét.  

 
XII. 

Záró rendelkezések 

 
XII.1.  Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Kbt. ide vonatkozó 

szabályai rendelkezéseit alkalmazzák. 

 
XII.2.  A felek kötelesek a szerződés fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és  

tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről. Az a fél, aki tájékoztatási 

és együttműködési kötelezettségét megszegi, köteles a másik fél ebből származó kárát a 
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.  
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XII.3.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 1. sz. melléklete, valamint a Kbt. 31. §,  

(1) és (2) bekezdése, valamint 80. § -a alapján a szerződés adatait, illetve a szerződést 
nyilvánosságra hozza. 

 

XII.4.  Vállalkozó a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII törvényrendelkezéseinek megfelelően köteles  
tevékenységét ellátni.  

 
XII.5.  Felek rögzítik, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén kívüli 

felhasználását a külön jogszabályban meghatározott szervek jogosultak ellenőrizni.  

 
XII.6.  Vállalkozó kinyilatkoztatja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben 

foglalt rendelkezések alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó kötelezettséget vállal 

arra, hogy jelen nyilatkozatában foglaltak változásáról, haladéktalanul tájékoztatja a 
Megrendelőt.  

 

XII.7 Vállalkozó jelen szerződésben foglalt feladatok ellátása során tudomására jutott adatokat, 
információkat – továbbiakban bizalmas információ - köteles megőrizni és bizalmasan kezelni.  
A Vállalkozó tudomására jutott bizalmas információt – jogszabályi előíráson alapuló 

kötelezettséget kivéve - csak és kizárólag a szolgáltatás teljesítése körében, saját belső 
tevékenységéhez használhatja fel, azt nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel 
nem közölheti. Vállalkozó ezen kötelezettsége megszegésével összefüggésben Megrendelő 

felé kártérítési kötelezettséggel tartozik. 
 
XII.8.  Vállalkozó jelen okirat aláírásával is kijelenti, hogy az ajánlattételi felhívás III.2.2.pontjának 

megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezik, melyre vonatkozó  kötvény másolatát átadja 

Megrendelő részére.  
 
 

XII.9.  A szerződő Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt  
képviselői: 

 

Megrendelő részéről: 
Dr. Lukács Tamás közbeszerzési referens,  
Heves Megyei Kormányhivatal Pénzügyi Főosztály  

telefon: +3636-521-565 
 e-mail: LukacsT@heves.gov.hu 
 

Vállalkozó részéről:  
tel:  
telefax:  

e-mail:  
 
XII.10.  Jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1-6. számú mellékletek.  

 
XII.11.  Jelen vállalkozási szerződés 9. számozott oldalból áll, és … pld egymással mindenben 

megegyező eredeti példányban készült, melyből … pld a Megrendelőt, …. Pld a Vállalkozót  

illet meg. 
 
A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

írják alá. 
 
Eger, 2014…………….. 

 
 

   

Horváth László   

Heves Megyei Kormányhivatal    

mailto:LukacsT@heves.gov.hu


AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére  

Megrendelő  Vállalkozó 
 
 

Mellékletek: 1. számú: Munkarend 
  2. számú: Őrszolgálati Utasítás  
  3. számú: Távfelügyelet műszaki feltételei, elvárt szolgáltatás  

  4. számú: Távfelügyelet kapcsolattartók 
5. számú: teljesítési biztosítékról szóló igazolás (legkésőbb a szerződés hatályba 
lépésekor csatolandó) 

  6. számú: érvényes felelősségbiztosítási kötvény másolata  
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