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A. BEVEZETŐ 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 
 
Kérjük, hogy az Ajánlati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) részletes áttanulmányozását követően, annak 
kiegészítéseként jelen Dokumentum tartalmát is sajátítsák el a megfelelő ajánlattétel érdekében.  
 
Ajánlatkérő a jelen Dokumentumot kötetekre bontva építette fel az alábbiak szerint: 

 
I. Fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 

a. Tartalmazza az Útmutatót, általános leírásokat az Ajánlatevők részére, melyek segítik a megfelelő 
ajánlattételt. 

 

II. Fejezet: NYILATKOZATMINTÁK  

a. Ajánlattevő ajánlatának megkönnyítése érdekében tartalmazza azokat a formanyomtatvány mintákat, 
amelyeket kitöltve, és cégszerűen aláírva kell az Ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie.  

 

III. Fejezet: MŰSZAKI LEÍRÁS  

a. Tartalmazza a beszerzés tárgyával kapcsolatos elvárásokat. 

 

IV. Fejezet: SZERZŐDÉSTERVEZET  

a. Tartalmazza a jelen eljárás nyertesével megkötendő szerződés tervezetét. 

 

 
 
Kérjük, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) előírásai szerint készítsék 
el ajánlatukat, melynek összeállításához sok sikert kívánunk, reméljük, hogy hozzájárultunk jelen 
Dokumentummal a megfelelő ajánlat elkészítéséhez! 
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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1.1. Betegápoló Irgalmas Rend (továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen eljárás keretében a jelen 
dokumentumban meghatározott feltételek szerint kér adatokat, információkat a tisztelt 
Ajánlattevőktől (továbbiakban: Ajánlattevő). 

 
1.2. Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint ezen 

közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás és Dokumentum összes feltételét az ajánlattétel 
kizárólagos alapjául, lemondva saját általános szolgáltatási feltételei érvényesítéséről. 

 
1.3. A szakmai ajánlatnak teljesen meg kell felelnie a jelen Dokumentum III. fejezetében megadott 

elvárásoknak. 
 
1.4. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a jelen Dokumentumban 

megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az Ajánlattevő kockázata és az 
ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után, ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok 
benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely nem felel meg a 
Felhívásban és Dokumentumban megadott valamennyi követelménynek. 

 
1.5. Az Ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell adnia a beszerzés tárgyára.  
 
1.6. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a nyertessel 

kötendő szerződésre vonatkozó hatályos közösségi és hazai jogi előírásokat különös tekintettel a Kbt-t. 
Az Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat 
megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát mindezek 
figyelembevételével állítja össze. 

2. AJÁNLATTEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

2.1. Ajánlattevő köteles viselni ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes 
költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé e költségek felmerüléséért, függetlenül 
a közbeszerzési eljárás lefolyásától, vagy kimenetelétől. 
 

2.2. A közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben 
tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 
 

2.3. Gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban 
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó 
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan 
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság 
szintjén kerül megfogalmazásra.  
 

2.4. Gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titokká különösen: 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki 
számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § 
(3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve a Kbt. szerinti építés- vagy szolgáltatási 
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a 
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a 2.3. pontban meghatározott 
feltételek az Ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az Ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai 
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a 2.3. pontban meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a 2.5. pont alapján nincs akadálya az üzleti titokká 
nyilvánításnak. 

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

olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de 
az ezek alapjául szolgáló - a 2.4. pont alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az 
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 

2.6. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a 2.3-2.5 
pontban foglaltakat nem tartotta be, az Ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett 
gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

3.1. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor (a továbbiakban: konzorcium), akkor a közös Ajánlattevők 
kötelesek becsatolni ajánlatukba valamennyi a közös ajánlatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, 
amely legalább a következőket tartalmazza: 
 
a) A konzorciumban részt vevő felek nevét, székhelyét; 

b) A konzorcium nevét, címét; 

c) A konzorciális szerződés célját; 

d) Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát és az eljárást megindító hirdetményre való utalást. 
A konzorciumban részt vevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban 
együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni; 

e) A közös Ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, 
amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; 

f) Meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a természetes 
személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a 
közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös 
Ajánlattevők képviseletére jogosult személy aláírási mintáját; 

g) Az Ajánlatkérőnek Ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a 
közös Ajánlattevő az ajánlattételi nyilatkozatban megjelölt képviselőjén keresztül valósul meg. 
Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt 
követően kizárólag a közös Ajánlattevők által megjelölt képviselőjének küldi meg; 

h) A közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a vállalkozási díjból való részesedésük mértékét, 
továbbá vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket az egyes ajánlattevők külön-külön 
teljesítenek (az érintett ajánlattevő megnevezésével), amelyeket egynél több ajánlattevő 
együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők megnevezésével).  

i) Nyertes ajánlattétel esetén a szerződés aláírásának módját; 

j) A közös Ajánlattevők megállapodása minden 

 felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül; 
 a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, 

továbbá 
 harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a 

konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie. 
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3.2. A közös Ajánlattevő nevében megtett nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését. 
 

3.3. Amennyiben az Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [Kbt. 54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a 
biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös 
ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti 
meg. 

 
3.4. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta 

után változás nem következhet be. 

4. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

 
4.1 Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén 

ugyanazon rész tekintetében  
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,  
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja. 
 

4.2  Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként a Kbt. 25.§ (3)-(4) 
bekezdésben foglaltak fennállása esetén. Ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt 
vevő az összeférhetetlenség kapcsán köteles nyilatkozatot becsatolni az ajánlatba. 

5. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM TARTALMA 

5.1 Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza a Felhívást és a jelen Dokumentum valamennyi 
rendelkezését és utasítását. 

 
5.2 Amennyiben a Felhívás és a jelen Dokumentum között eltérés van, minden esetben a Felhívás tartalma 

az irányadó. 
 
5.3 Amennyiben Ajánlattevő nem adja meg a Felhívásban és a Dokumentumban kért összes információt, 

vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg a Felhívásban és a Dokumentumban meghatározott 
feltételeknek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenné 
nyilvánítását eredményezheti. 

6. HELYSZÍNI BEJÁRÁS 

Ajánlatkérő a helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít nem konzultációs jelleggel. Ajánlattevők a 
helyszíni bejárás során tapasztaltakkal kapcsolatos kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás iránti kérés 
formájában, írásban tehetik fel. A helyszíni bejárás időpontját és helyét a Felhívás rögzíti.  

7. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

7.1 Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő 
ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében - a Felhívásban, valamint jelen Dokumentumban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérő nevében eljárótól az 
alábbi címen: 

 
Szász és Markovics Ügyvédi Iroda 
Levelezési cím:  1115 Budapest, Bartók Béla út 152. (Griff Irodaház) 
Faxszám: +36-1-274-5751 
E-mail cím: iroda@szaszesmarkovics.hu  

 

mailto:iroda@szaszesmarkovics.hu
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7.2.  A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal, gyorsított eljárás esetén legkésőbb négy 
nappal, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban legkésőbb három nappal, a közbeszerzési 
eljárások részvételi szakaszában pedig a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal 
kell megadni. 

 

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidőt megelőző negyedik, 
gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napnál később nyújtották be, 
a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.  

 

Az Ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, 
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 57. §-ban 
meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [57. § (2) bekezdés] 
teljesíteni, vagy 
b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 
A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt 
információk vagy a változtatás jelentőségével. A b) pontjától eltérően nem köteles az Ajánlatkérő 
a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a 
módosítás megküldése az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző 
legkésőbb tízedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi vagy 
részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem jelentős 
a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi jelentkezések vagy 
ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését. 

 
7.3.  Az Ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, 

a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 57. §-ban 
meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [57. § (2) bekezdés] teljesíteni, 
vagy 
b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 
A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk 
vagy a változtatás jelentőségével. A b) pontjától eltérően nem köteles az Ajánlatkérő a határidőt 
meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás 
megküldése az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizedik, ha a 
módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi vagy részvételi határidő 
lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem jelentős a közbeszerzési 
dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi jelentkezések vagy ajánlatok időben 
történő megfelelő előkészítését. 

 
7.4.  Jelen eljárásban Ajánlatkérő konzultációt nem kíván tartani. 
 
7.5.  Az ajánlattételi határidőt követően az Ajánlattevő az eljárással kapcsolatban kérdésekkel nem 

fordulhat az Ajánlatkérő nevében eljáró felé. 
 
7.6.  Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban, az 

Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kerülhet sor. Az Ajánlatkérő és a nevében eljáró visszautasít 
minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. 

8. ELJÁRÓ FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ 

 
dr. Markovics Barbara 
Szász és Markovics Ügyvédi Iroda 
nyilvántartási száma:  00142 
cím:  1115 Budapest, Bartók Béla út 152. (Griff Irodaház) 
faxszám: +36-1-274-5751 
E-mail cím: iroda@szaszesmarkovics.hu  

mailto:iroda@szaszesmarkovics.hu
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B. AZ AJÁNLAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

1. AJÁNLAT TARTALMA 

1.1. Ajánlattevőnek a Felhívásban, illetőleg a jelen Dokumentumban meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

2. AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉKE 

2.1. Az ajánlat kötelező tartalomjegyzéke, iratjegyzéke a jelen Dokumentum II. kötet M0 
formanyomtatványa, amely felsorol minden iratot amelyet az ajánlatnak tartalmaznia kell. A 
tartalomjegyzéknek tartalmaznia kell az ajánlatba benyújtott dokumentumokat oldalszám szerint 
beazonosíthatóan. 

3. AJÁNLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

3.1. A közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel feltétele. A 
letöltést az ajánlattevőnek a nyilatkozatminták között megtalálható visszaigazoló adatlap kitöltött és 
cégszerűen aláírt változatának ajánlatkérő képviseletében eljáró Szász és Markovics Ügyvédi Iroda 
részére történő megküldésével kell igazolnia (email: iroda@szaszesmarkovics.hu, fax: 06-1-2745751). 
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett 
alvállalkozónak szükséges letölteni és visszaigazolni. Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a visszaigazoló 
adatlapot abban az esetben is meg kell küldenie az ajánlattevőnek amennyiben ajánlatkérőtől 
közvetlenül, email útján kérte a közbeszerzési dokumentumok megküldését. 
 

3.2. A Kbt. 66. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely 
feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti információkat, vagyis az ajánlattevők nevét, címét 
(székhelyét. lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 
szempontok alapján értékelésre kerülnek. 
 

3.3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Felhívás feltételeire, 
a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 66.§ 
(2) bekezdés) 
 

3.4. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 66.§ (4) 
bekezdés) 
 

3.5. Az ajánlatkérő a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy az ajánlatban meg 
kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
Amennyiben ajánlattevő alvállalkozót nem kíván igénybe venni, úgy nemleges nyilatkozat csatolandó. 
Az ajánlatba be kell nyújtani a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy 
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  

 
3.6. A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív 
kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozatát benyújtani. 
 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, 
hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. A 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás 
kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához 
szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. 
 
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel 
meg, az ajánlatban – be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e 
szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal 
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
 

3.7. Ajánlattevőnek a kizáró okok tekintetében ajánlatában elégséges az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot benyújtani. A kizáró okok igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti 
felhívása esetén szükséges. 
 
A Kbt. 62.§ (1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása 
ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 
Kbt. 188.§ (4) bekezdés szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188.§ (5) bekezdés 
szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának 
ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 
Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188.§ (4) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a 
bíróság a Kbt. 188.§ (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatály alatt 
álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles az elfogadni. A 
jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal 
egyidejűleg köteles benyújtani. 
 

3.8. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében 
az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben 
foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági 
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel 
az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben 
ért kár megtérítéséért. 
 

3.9. A minőségi értékelési szempont (Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1 és M.2.3 pont alkalmassági 
követelmény körében megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata) kapcsán ajánlattevő köteles 
az ajánlatában nyilatkozni az adott értékelési szempont tekintetében megajánlott szakemberről, 
valamint csatolnia kell a megajánlott érték alátámasztására a szakember önéletrajzát a felhívásban 
foglaltaknak megfelelően. 
 
A szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen 
meg tudja állapítani az M.2.1. szakemberrel kapcsolatban előírt építőipari kivitelezési szakmai 
tapasztalat hónapjainak számát; (A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő 
és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a 
szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni az építési beruházás 
tárgyát, az ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését) 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos beruházások vonatkozásában 
szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. 
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. 
 
Az M.2.3. alkalmassági követelmény kapcsán megjelölt szakember kapcsán az önéletrajzból 
megállapíthatónak kell lennie a projektek számának, valamint, hogy a projektek gázbázisú abszorpciós 
hőszivattyúk beüzemelésére vonatkoztak, ahol a feladatot egészségügyi intézményben folyamatosan 
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működő kiemelt gyógyászati helyiségek (műtő vagy intenzív szoba) és fekvőbeteg ellátás funkciójának 
biztosítása mellett látta el. 
 

3.10. Minden ajánlattevőnek, alkalmasság igazolásában részt vevőnek, ajánlattételkor ismert alvállalkozónak 
csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenség tekintetében nyilatkozatot. 
 

3.11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni szükséges a jelen dokumentum A fejezet 3. pontjában 
meghatározott követelményeknek megfelelő megállapodást. 
 

3.12. Az ajánlathoz csatolni szükséges 
 

Árazott költségvetés 

Ajánlatkérő a műszaki leírásban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan költségvetést 
biztosít ajánlattevők részére szakiparágak szerinti bontásban. Ajánlattevő köteles ajánlatához 
csatolni a kitöltött, tételes költségvetési kiírást a Közbeszerzési dokumentumban 
részletezettek szerint. Tekintettel a szerződés átalánydíjas jellegére a szakmai ajánlat 
részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai a hiánypótlás során 
pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes 
ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi.  

 

3.13. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek 
ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem 
formanyomtatvány és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-
tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott 
példányát. Nem magyarországi székhelyű ajánlattevő tekintetében az illetékes hatósághoz benyújtott 
módosításra vonatkozó kérelem becsatolása szükséges. Ilyen eljárás hiányában nemleges nyilatkozat 
csatolandó. 
 

3.14. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, , továbbá 
adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban (ajánlatkérő 
kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban 
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) 
meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). 
Ajánlattevőnek, nevesített alvállalkozónak, valamint alkalmasság igazolásában részt vevőnek csatolnia 
kell a nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumot (pl. cégkivonat) kivéve, ha a dokumentum 
elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból elérhető. 
 
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), 
alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre 
jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a 
meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazza. 
 
 

3.15. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy nyertessége esetén a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti 
határidőre Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk a teljesítési és a jólteljesítési biztosítékot a Kbt-ben 
és az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak megfelelő módon és 
mértékben. 
 

3.16. Az ajánlattevőnek az ajánlatban a felelősségbiztosítás szerződéskötés időpontjára történő 
rendelkezésre állásáról ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 

 

A nyertes Ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a 
közbeszerzés tárgyát képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő felelősségbiztosítási 
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által előírt mértékű, 
minimális kártérítési összeg az építés-szerelési „all risk” típusú (100 millió/káresemény - 700 millió/év), 
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továbbá munkáltatói felelősség biztosítással (100 millió/káresemény – 200 millió/év - harmadik 
személyek részére - 50.000.000 Ft) terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevő ez irányú 
kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni köteles. A biztosításoknak 
mentesítenie kell az Ajánlatkérőként szerződő felet és képviselőit az esetlegesen bekövetkező 
káresemények kártérítési kötelezettsége alól. A felelősségbiztosítás szerződéskötés időpontjára 
történő rendelkezésre állásáról ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 

 
3.17. Jelen dokumentum II. fejezetében található nyilatkozatmintákat az Ajánlatkérő az ajánlat 

elkészítésének könnyítése céljából bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére.  

4. AJÁNLAT NYELVE  

4.1. Ajánlattevő által kidolgozott ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, továbbá 
minden, az Ajánlatkérő és Ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, illetve 
dokumentum nyelve egységesen a magyar. Az ajánlat csak egységes nyelven nyújtható be, tehát csak 
magyarul, más nyelven ajánlat nem nyújtható be. 

 
Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak 
felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást 
érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben 
megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem 
látott dokumentumokban foglaltakat az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. 
A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. 

5. ÁTVÁLTÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

5.1. A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a Felhívás feladásának napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben 
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi 
bankja által a Felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül 
átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti 
év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes 
árfolyamot kell alkalmazni. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tekintetében az árfolyamszámítás az 
adott év utolsó napján érvényes árfolyam. 

6. AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 

6.1. Az ajánlattevőnek ajánlatot egy papíralapú példányban, írásban, bontatlan és sértetlen zárt 
csomagolásban kell benyújtania. Az ajánlatot további 1 példányban elektronikusan, CD vagy DVD 
adathordozón az eredeti papíralapú ajánlatról készített szkennelt formában (jelszó nélkül olvasható, de 
nem módosítható .pdf file) is be kell nyújtani. Az árazott költségvetést az elektronikus példányban 
excel formátumban kell benyújtani.  

 
6.2. A papír alapú példányt lapozhatóan kell bekötni. Az ajánlat oldalait - az ajánlatot, illetve a mellékelt 

nyilatkozatok, valamint egyéb iratok szöveget, adatot tartalmazó oldalait - folyamatos 
oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell 
csatolni. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni:  
 

AJÁNLAT 
„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel 

Leó út 17-19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” 
 

6.3. Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során: 
- Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 
növekedjen. 
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem 
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől 
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kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a 
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a bírálat 
során alkalmazandó esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés) 
alkalmazásakor egyértelműen tud hivatkozni. 
- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó 
szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult 
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A Kbt. 25. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő felhívja 
a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
 

6.4. Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti papír alapú és elektronikus példányait egy darab zárt borítékban, 
vagy dobozban vagy csomagolásban kell benyújtani. Ha a boríték, doboz vagy csomag nincsen a fenti 
pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem 
vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért. 

7. AJÁNLATTÉTELI BIZTOSÍTÉK 

7.1. Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértékét a felhívás 
tartalmazza .  

7.2. Az ajánlati biztosítékot ajánlattevő egyösszegben köteles rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati 
biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - az Ajánlatkérő 10300002-10374407-
49020144 számú bankszámlájára történő befizetéssel, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre 
bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson 
fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló dokumentumot az ajánlathoz 
másolatban csatolni kell. A bankgaranciát, illetve a kötelezvényt ajánlattevőnek eredetiben, az 
ajánlatától elválasztva kell benyújtania. 
 

7.3. A bankgaranciának, kötelezvénynek minimális tartalmi elemként a következő adatokat kell 
tartalmaznia: 
- Megbízó (Ajánlattevő) neve, székhelye 
- bankgaranciát/kötelezvényt adó pénzintézet/biztosító neve, székhelye 
- bankgaranciát/kötelezvény kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megnevezni 
- közbeszerzési eljárás megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják 
- kifizetési határidő (bankgarancia esetén nem lehet több mint 15 banki nap, kötelezvény esetén nem 
lehet több mint 15 munkanap) 
- ajánlati biztosíték összege (felhívásban meghatározott összegben) 
- ajánlati biztosíték kezdő napja (legkésőbb ajánlattételi határidő lejártakor) 
- ajánlati biztosíték lejárata (legalább ajánlati kötöttség utolsó napja) 
- bankgarancia esetén: a pénzintézet azon kijelentése, mely szerint kifizetést teljesít Ajánlatkérő 
(Betegápoló Irgalmas Rend) első írásbeli felszólítására, melyben kijelenti, hogy Megbízó (Ajánlattevő) 
az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződéskötés Megbízó 
(Ajánlattevő) érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet 
nélkül a Megbízó (Ajánlattevő), a bank vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, 
amennyiben felszólításában kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt. 
- kötelezvény esetén: Kezes azon kijelentése, mely szerint visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal 
arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek – tekintettel arra, hogy a Szerződő ajánlati 
kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése érdekkörében felmerült 
más okból hiúsult meg - a Szerződővel szemben követelése keletkezik, akkor a Kezes a Szerződő 
helyett a Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti 
kötelezvényszámra hivatkozó, a lehívás benyújtására előírt címre megküldött írásbeli felszólítására 
(Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően maximum a kötelezvényben megjelölt 
összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő bankszámla javára. 
- bankgarancia és kötelezvény esetén: a pénzintézet / Kezes kijelentése, mely szerint az ajánlati 
bankgarancia/kötelezvény érvényességi ideje (lejárata) 30 nappal meghosszabbodik, amennyiben a 
biztosíték lejárta előtt Ajánlatkérő Megbízót (Ajánlattevőt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
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összegzésében nyertes Ajánlattevőként vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevőként 
megnevezte. 
 

7.4. A bankgarancia vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti 
példány birtokában biztosított ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen 
lehívási jogaival. Erre tekintettel a garanciaokmányt illetve a kötelezvényt EREDETI példányban kérjük 
az ajánlathoz csatolni. 

7.5. A biztosítéknak az ajánlat beadásakor az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az 
ajánlati felhívásban megjelölt ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Amennyiben az 
Ajánlatkérő a Kbt 70.§ (2) bekezdése alapján felkéri ajánlattevőket a meghosszabbított ajánlati 
kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, azt ajánlattevőnek ajánlata fenntartása esetén az 
eredetileg benyújtott biztosítékkal megegyező (fenti tartalmi elemeket tartalmazó) ajánlati 
biztosítékot kell nyújtania. 

7.6. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati 
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az 
ajánlatkérőt illeti meg. 
 

8. AJÁNLAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE 

8.1. Ajánlattevőnek ajánlatát a Felhívásban meghatározott címre és határidőre közvetlenül, vagy postai 
úton kell benyújtania. 

 
8.2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatokat Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül 

benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat 
elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli.  

 
8.3. Ajánlatkérő az általa meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott ajánlatokat, a Kbt. 

73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 
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C. AJÁNLATOK BONTÁSA, BÍRÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSE 

1. AJÁNLATOK BONTÁSA 

1.1. Ajánlatkérő az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának 
időpontjában megkezdi. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat 
felbontásra nem kerül. 

 
1.2. Ajánlatkérő az ajánlatokat a felhívásban megadott időpontban és helyszínen, a Kbt. 68. § (3) bekezdése 

szerinti személyek jelenlétében bontja fel. A megjelentek képviselőinek jelenléti ívet kell aláírniuk 
jelenlétük igazolása céljából.  

 
1.3. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét) 

valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján 
értékelésre kerülnek. 

 
1.4. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bontástól 

számított 5 napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek. 

2. AJÁNLATOK VIZSGÁLATA 

2.1. Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az egyes ajánlatok megfelelnek-e a Felhívásban, a jelen 
Dokumentumban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az Ajánlatkérő az 
ajánlatokat a felhívásban és a Kbt. 69-70.§-ban foglaltaknak megfelelőn bírálja, illetve értékeli. 

  
2.2. Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás 

eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági 
szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

 
2.3. Az ajánlatok tartalma sem részben, sem egészben nem használható fel az Ajánlattevő kiválasztását 

célzó eljáráson kívül másra. 

3. AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS 

3.1. Ajánlatkérő az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel, a Kbt. 71. §-ában meghatározott 
módon hiánypótlást biztosít, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. 

 
3.2. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az Ajánlatkérő a többi 

ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők, részére megküldeni, 
megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 
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D. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER 

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1.1. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen Dokumentumban megfogalmazottak a 
beszerzés tárgyával kapcsolatos alapfeltételeket, követelményeket határozzák meg. Az Ajánlattevők 
jogosultak olyan, az eljárás tárgyával összefüggő túlvállalásokat tenni, amelyek előnyösek az 
Ajánlatkérőnek, ugyanakkor az ilyen túlvállalásokat Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor nem veszi 
figyelembe, vagyis a túlvállalások megajánlása semmilyen szempontból nem eredményezi az 
Ajánlattevő ajánlatának előnyösebb értékelését. 

 
1.2. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy csak olyan túlvállalásokat tartalmazó ajánlat 

fogadható el érvényesnek, melyben megajánlott túlvállalások megvalósulása nem tartalmaz olyan 
részeket, amelyek akadályoznák a teljesítést. Csak olyan mértékben és módon lehet túlvállalásokat és 
megajánlásokat tenni, melyek nem ellentétesek a jogszabályokkal valamint a Felhívás feltételeivel. 

 
1.3. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy túlvállalásaik ellenértékének is szerepelnie kell 

a vállalási díjban, továbbá arra, hogy az Ajánlattevő által megtett túlvállalások is részletes szerződéses 
feltételekké válnak, azaz a szerződés részét fogják képezni. 

 
1.4. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy nem lehet opciós, többváltozatú ajánlatot 

tenni, az Ajánlatkérő minden megajánlást az ajánlat részeként értékel és nem áll módjában egyes 
ajánlati elemeket elfogadni, másokat elvetni; az ajánlatokat csak, mint egységes egészet tudja kezelni, 
értékelni és elfogadni. Ezért az Ajánlatkérő az ilyen megajánlás esetén az egész ajánlatot 
érvényteleníti. 

 
1.5. Szerződéskötés esetén az Ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás a szerződés részéve 

válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelyik megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke 
jogszabályba vagy a Felhívás feltételeibe ütközik. 

2. ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA 

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

2.2. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági 
szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. A fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő 
az értékelési szempontok szerint rangsorolja. 
 

2.3. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével 
felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek 
csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő 
által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, fentiek szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat 
az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést 
megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket 
ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat 
korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, 
hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották 
volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 
 

2.4. Ha ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem 
megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az 
ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra 
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figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a fentiek szerint az igazolások 
benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg 
nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése 
szerinti kritériumok tekintetében a Kbt. és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási 
kötelezettségének eleget tett. 
 

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

3. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT 

3.1. Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján  
c) a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális - 
szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel. 

4. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE 

4.1. Az elbírálás részszempontjai és a súlyszámok: 
 

Részszempont 
Adható pontszám alsó és 

felső határa 
Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó, HUF, egész számban) 0-10 70 

2. Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1 pont 
alkalmassági követelmény körében megjelölt 
szakembernek az alkalmasság tekintetében 
előírt építőipari kivitelezési szakmai gyakorlatát 
meghaladó szakmai gyakorlata (hónapban) 

0-10 15 

3. Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.3 pont 
alkalmassági követelmény körében megjelölt 
szakember hány projektben szerzett gázbázisú 
abszorpciós hőszivattyúk beüzemelésére 
vonatkozó gyakorlatot, ahol a feladatot 
egészségügyi intézményben folyamatosan 
működő kiemelt gyógyászati helyiségek (műtő 
vagy intenzív szoba) és fekvőbeteg ellátás 
funkciójának biztosítása mellett látta el. 

0-10 15 

 
 
4.2. Az egyösszegű nettó ajánlati ár 
 

Az ajánlatban az ajánlati árat egy összegben, nettó módon, pozitív egész számban kifejezve, forintban 
(HUF) kell megadni. Az ajánlati ár meghatározásakor figyelemmel kell lenni a Felhívásban és a jelen 
Dokumentumban meghatározott valamennyi feladatra, költségre. A díjnak emellett tartalmaznia kell 
mindazokat a költségeket, amelyek a beszerzés tárgyának megvalósításához, a műszaki leírásban 
rögzített feltételek betartásához szükségesek. Átalánydíjas szerződés kerül megkötésre. 
 
 
Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a 
hatályos szabályozás a szerződést a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás 
nélkül módosítja.  
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Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a 
betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. Amennyiben az ajánlati ár az ajánlatban több 
helyen kerül rögzítésre, és azok között eltérés van és az ellentmondás nem nyilvánvaló számítási hiba, 
úgy az ajánlatkérő ajánlata érvénytelen. 

 
 

Egyösszegű nettó ajánlati ár értékelési módszere: 
 

A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet  
A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás módszere.  
A megajánlott legalacsonyabb ellenértékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek 
megfelelően a legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó ajánlat a maximum 10 pontot kapja, a többi 
Ajánlattevő pontszáma pedig, a következő képlet alapján kerül meghatározásra: 
 

                           Alegjobb 
P =    ----------- (Pmax – Pmin) + Pmin 
           Avizsgált 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz nulla 

Alegjobb: legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

 
 
4.3. Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1 pont alkalmassági követelmény körében megjelölt szakembernek 

az alkalmasság tekintetében előírt építőipari kivitelezési szakmai gyakorlatát meghaladó szakmai 
gyakorlata (hónapban) 

 
Ajánlattevő az M.2.1 alkalmassági követelmény tekintetében kizárólag egy szakembert jelölhet meg. 
Ajánlattevők tárgyi értékelési résszempont esetében azt kötelesek meghatározni, hogy nyertességük 
esetén az alkalmasságuk körében általuk bemutatott, a Felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
minimumkövetelmények közül a felhívás III.1.3. M.2.1. pontja szerinti szakember az alkalmassági 
minimumkövetelményen felül hány hónap építőipari kivitelezési szakmai gyakorlati idővel 
rendelkezik.Az értékelési szempont ellenőrzése érdekében az önéletrajzban a szakmai tapasztalat 
kezdő és befejező időpontját év/hó pontossággal kell feltüntetni.  A többlet szakmai tapasztalat a 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti műemléki részszakterületen felelős műszaki vezetői (MV-
É-M) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzésétől vagy az annak megszerzéséhez szükséges a 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlat feletti tapasztalattal igazolható. 
 
Ajánlattevők kizárólag egész hónapokra vonatkozó megajánlásokat tehetnek.  
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel meghatározza, hogy a szakember tekintetében 
legfeljebb 24 hónap többlet szakmai tapasztalatot vesz figyelembe, amit a résszempont legkedvezőbb 
szintjének minősít. Az ennél kedvezőbb vállalásokra ajánlattevő többletpontra nem jogosult, és a 
ponthatár felső határával azonos számú pontot kap, vagyis ebben az esetben is a  legkedvezőbb 
megajánlást (24)  helyettesíti  ajánlatkérő a  szakemberek többlettapasztalatára vonatkozó 
részszempont esetében a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz. 
Nulla megajánlás nem minősül érvénytelennek.  
 
Ajánlattevőnek ezen értékelési részszempont vonatkozásában már az ajánlatában csatolnia kell az 
értékelni kívánt szakember tekintetében az alábbiakat: 

 cégszerűen aláírt nyilatkozatban ismertetni a megajánlott szakember nevét. 
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 az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan 
részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani 
a szakemberrel kapcsolatban előírt építőipari kivitelezési szakmai tapasztalat hónapjainak 
számát. 

 
Amennyiben ajánlattevő a fenti dokumentumokat hiánypótlás ellenére sem nyújtja be, úgy ajánlata 
érvénytelen. 
 
Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1 pont alkalmassági követelmény körében megjelölt szakember többlet 
tapasztalatának értékelési módszere: 

 
A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet  
A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás módszere.  
A megajánlott legmagasabb értékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően 
a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum 10 pontot kapja, a többi Ajánlattevő pontszáma 
pedig, a következő képlet alapján kerül meghatározásra: 

 
 

                         Avizsgált 
P =    ----------- (Pmax – Pmin) + Pmin 
           Alegjobb 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz nulla 

Alegjobb: legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

 
4.4. Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.3 pont alkalmassági követelmény körében megjelölt szakember hány 

projektben szerzett gázbázisú abszorpciós hőszivattyúk beüzemelésére vonatkozó gyakorlatot, ahol 
a feladatot egészségügyi intézményben folyamatosan működő kiemelt gyógyászati helyiségek (műtő 
vagy intenzív szoba) és fekvőbeteg ellátás funkciójának biztosítása mellett látta el. 

 
Ajánlattevő az M.2.3 alkalmassági követelmény tekintetében kizárólag egy szakembert jelölhet meg. 
Ajánlattevők tárgyi értékelési résszempont esetében azt kötelesek meghatározni, hogy nyertességük 
esetén az alkalmasságuk körében általuk bemutatott, a Felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
minimumkövetelmények közül a felhívás III.1.3. M.2.3. pontja szerinti szakember hány projektben 
szerzett gázbázisú abszorpciós hőszivattyúk beüzemelésére vonatkozó gyakorlatot, ahol a feladatot 
egészségügyi intézményben folyamatosan működő kiemelt gyógyászati helyiségek (műtő vagy intenzív 
szoba) és fekvőbeteg ellátás funkciójának biztosítása mellett látta el. 

 
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel meghatározza, hogy a szakember tekintetében 
legfeljebb 3 projekt többlet szakmai tapasztalatot vesz figyelembe, amit a résszempont legkedvezőbb 
szintjének minősít. Az ennél kedvezőbb vállalásokra ajánlattevő többletpontra nem jogosult, és a 
ponthatár felső határával azonos számú pontot kap, vagyis ebben az esetben is a legkedvezőbb 
megajánlást (3) helyettesíti ajánlatkérő a  szakemberek többlettapasztalatára vonatkozó részszempont 
esetében a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz. Nulla 
megajánlás nem minősül érvénytelennek.  

 
Ajánlattevőnek ezen értékelési részszempont vonatkozásában már az ajánlatában csatolnia kell az 
értékelni kívánt szakember tekintetében az alábbiakat: 

 cégszerűen aláírt nyilatkozatban ismertetni a megajánlott szakember nevét. 
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 az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan 
részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani 
a szakemberrel kapcsolatban az elvárt gyakorlatot tartalmazó projektek számát.  

 
Amennyiben ajánlattevő a fenti dokumentumokat hiánypótlás ellenére sem nyújtja be, úgy ajánlata 
érvénytelen. 
 
Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.3 pont alkalmassági követelmény körében megjelölt szakember többlet 
tapasztalatának értékelési módszere: 

 
A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet  
A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás módszere.  
A megajánlott legmagasabb értékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően 
a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum 10 pontot kapja, a többi Ajánlattevő pontszáma 
pedig, a következő képlet alapján kerül meghatározásra: 
 
 

                         Avizsgált 
P =    ----------- (Pmax – Pmin) + Pmin 
           Alegjobb 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz nulla 

Alegjobb: legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

 
1.1. Pontok összesítése: 
 

A fentiek alapján a részszempontokra kapott pontokat Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott 
súlyszámmal felszorozza.  

 
Ha e módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni. Ha az adott részszempont szerint minden ajánlat 
egyforma, akkor minden Ajánlattevőnek 10 pontot kell adni. 

 
A legjobb ár-érték arányú ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a 
legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb árajánlat kerül elfogadásra.  
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E. EJÁRÁS LEZÁRÁSA 

1. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK „KIHIRDETÉSE” 

1.1. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta 
szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az elbírálásának 
befejezésekor a Kbt. 79.§ (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden 
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 

 
1.2. Az Ajánlatkérő a Kbt. 45.§-ban foglaltak alapján az eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok 

elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő 
ajánlatának - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolást is - üzleti 
titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági 
szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván 
betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül 
kell biztosítani. A betekintést az Ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett 
jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági 
szereplő ajánlatának teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges. 
 

1.3. Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére az eljárás eredményének megküldését 
követően köteles külön tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz 
viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a 
nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is.  

2. SZERZŐDÉSKÖTÉS 

2.1. A szerződéskötésre a Kbt. 131. §-ában foglaltaknak megfelelően kerül sor.  
 

2.2. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 

2.3. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a szerződés megkötésekor nem nyújtja, úgy 
azt az Ajánlatkérő a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősíti, és az ajánlattevő elveszti az 
ajánlati biztosíték összegét.   
 
Bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia 
kell legalább az alábbi elemeket: 
• garantáló megnevezése, 
• azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Ajánlatkérő/Megrendelő), 
• a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait, 
• a szerződés tárgyát, 
• azon tényt, hogy a garantáló mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, a 
kibocsátandó bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a szerződéskötéstől a sikeres 
műszaki átadás átvétel lezárásáig, (a lejáraton túl 5 napos lehívhatósággal).  
• azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megbízó lehívhat, amennyiben Vállalkozó a 
szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem 
fejezi,  
• egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan. 

 



23 

 

F. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1.1. Ajánlatkérő elérhetőségi címe: 
 

Betegápoló Irgalmas Rend  
Címe:  1023 Budapest, Frankel Leó út 54. 
Nyilvántartási szám: 00001/2012-053 
Telefon:  +36 309967255 
Faxszám: +36 12125378 
Email címe: palotas.eszter@irgalmas.hu 
Honlap címe: www.irgalmasrend.hu 

 
1.2. Ajánlatkérő részéről jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartó személy (Ajánlatkérő nevében 

eljáró): 
 
Szász és Markovics Ügyvédi Iroda 
Levelezési cím:  1115 Budapest Bartók Béla út 152. (Griff Irodaház)  
Telefonszám: +36/1/274-57-51 
Faxszám: +36/1/274-57-51 
E-mail cím: iroda@szaszesmarkovics.hu 

 
1.3. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerint tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a környezetvédelmi, 

szociális és munkajogi követelményekről az alábbi szervezetektől kaphatnak tájékoztatást: 
 

 Nemzetgazdasági Minisztérium (munkabiztonság) (1051 Budapest, József nádor tér 2-4., telefon:(06 1) 
896-2902, Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya Munkavédelmi Információs 
Szolgálat (MISZ) zöld szám: 06-80-204-292, munkaved-info@ommf.gov.hu)  
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási 
Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a 
http://www.ommf.gov.hu/index.php honlapon az”Elérhetőségek/Munkavédelmi felügyelőségek” 
menüpont alatt) segítik tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és a munkavállalókat, a 
munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik 
gyakorlásában,kötelezettségeik teljesítésében. 
 

 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (1082 Budapest, Kisfaludy u. 11., tel.: 06-1-477-5700, 
www.munka.hu) 

 
 Országos Tisztifőorvosi Hivatal (munkaegészségügy)  (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., levelezési 

cím: 1437 Budapest, Pf. 839., Tel: +36 1 476-1100, tisztifoorvos@oth.antsz.hu) 
 

 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem) (1145 Budapest, Colombus u. 17-
23., levelezési cím: 1590 Budapest,Pf.: 95., tel.: 06-1-301-2900, zöld szám: 06-80-204-258, 
hivatal@mbfh.hu) 
2015. április 1. napjától a megyei kormányhivatalokban integrálódott területi bányakapitányságok 
elérhetősége és illetékességi területe megtalálható a www.mbfh.hu honlapon. (elérhetőségek/korábbi 
bányakapitányságok) 

 
 Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., 

levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675. Ügyfélszolgálat zöld pont iroda: 1016 Budapest, Mészáros u. 
58/a. fsz.6, Telefon: +36-1-224-91-00, www.orszagoszoldhatosag.gov.hu, zoldpont@oktvf.gov.hu. 

 

 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi út 49., Tel.: 06-1-412-
9742,info@szgyf.gov.hu; ww.szgyf.gov.hu 

mailto:iroda@szaszesmarkovics.hu
mailto:munkaved-info@ommf.gov.hu
http://www.ommf.gov.hu/index.php
mailto:tisztifoorvos@oth.antsz.hu
mailto:hivatal@mbfh.hu
http://www.mbfh.hu/
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
mailto:zoldpont@oktvf.gov.hu
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A megyeszékhelyeken a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei kirendeltségei adnak 
tájékoztatást a gazdasági szereplőknek, www.szgyf.gov.hu. 
 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság (1054 
Budapest, Báthory u. 10., tel.: 06-1-795-5478, tarsadalmifelzarkoztatas@emmi.gov.hu 
 
 

mailto:tarsadalmifelzarkoztatas@emmi.gov.hu
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II. FEJEZET 
NYILATKOZATMINTÁK 
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M0. TARTALOMJEGYZÉK 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék (oldalszámozással) (M0 formanyomtatvány)  

1. RÉSZ – IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK  

Közbeszerzési dokumentum letöltésének visszaigazolása (M1 formanyomtatvány)  

Felolvasólap (M2 formanyomtatvány)  

Ajánlattételi nyilatkozat (M3 formanyomtatvány) – Kbt. 66.§ (2) bekezdésére 
vonatkozóan 

 

Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) és (6) bekezdésére vonatkozóan, valamint a kivitelezési 
tevékenységet végzőkről (M4 formanyomtatvány) 

 

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (M5 formanyomtatvány)  

Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat (Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) pont) 
(M6 nyilatkozat minta) 

 

Nyilatkozat az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) 
vonatkozásában (M7 formanyomtatvány) 

 

Alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) nyilatkozat (M8 
formanyomtatvány) 

 

Nyilatkozat árbevételről (M9 nyilatkozat minta)  

Nyilatkozat szakemberekről (321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) 
pontja tekintetében) (M10 nyilatkozat minta) 

 

Szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat (M11. formanyomtatvány)  

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (ajánlattevő, alkalmasság igazolásában résztvevő, 
alvállalkozó részéről) (M12 nyilatkozat minta) 

 

Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben)  

2. RÉSZ – SZAKMAI AJÁNLAT  

Árazott költségvetés  

  

3. RÉSZ – EGYÉB DOKUMENTUMOK  

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem formanyomtatvány és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolás, nemleges nyilatkozat is csatolandó (M13. nyilatkozat minta) 

 

Aláírási címpéldány(ok) – ajánlattevők és az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet 

 

A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat (Kbt. 
134. § (5) bekezdés). (M14. nyilatkozat minta) 

 

Felelősségbiztosítás szerződéskötés időpontjára történő rendelkezésre állásáról szóló 
nyilatkozat (M15 nyilatkozat minta)  

 

Meghatalmazás (adott esetben)  

Nyilatkozat az árfolyamra (adott esetben)  

Üzleti titok esetén az elkülönített irathoz indokolás, hogy az adott információ vagy adat 
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. 
(Dokumentum A. fejezet 2.3-2.6 pontok, Kbt. 46. §) (adott esetben) (M16. nyilatkozat 
minta) 

 

Az ajánlat elektronikus példánya CD vagy DVD adathordozón  XXX 
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M1. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM LETÖLTÉSÉRŐL 

 
 
 
Alulírott ……………………………………………., mint a ……………………………………………………… nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult ……………………..(tisztség megjelölése), a …………………………………………mint 
Ajánlatkérő által „Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, 
Frankel Leó út 17-19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” tárgyban 
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
 

nyilatkozom, 
 
hogy a fenti tárgyú Közbeszerzési dokumentumot a Szász és Markovics Ügyvédi Iroda honlapjáról az 
ajánlattételi határidő előtt letöltöttem és tudomásul veszem, hogy az eljárásban való részvétel feltétele a 
dokumentum letöltésének visszaigazolása. 
 
Ajánlattevő elérhetőségei, adatai: 

Érdeklődő gazdasági szereplő:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám vagy 
adószám: 

 

Dokumentációt átvevő neve:  

Telefonszám:  

Email cím:  

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 

…………………………………. 
cégszerű aláírás 
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M2. FELOLVASÓLAP 

1. Ajánlattevő adatai
1
: 

 
Ajánlattevő neve: 
Székhelye: 
 
 
2. Az ajánlat tárgya: „Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 
Budapest, Frankel Leó út 17-19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, 
felújítás)” 
 

Számszerűsíthető bírálati szempontok 

1. Ajánlati ár (nettó, HUF, egész számban) …………………………..,- Ft 

2. Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1 pont 
alkalmassági követelmény körében megjelölt 
szakembernek az alkalmasság tekintetében 
előírt építőipari kivitelezési szakmai 
gyakorlatát meghaladó szakmai gyakorlata 
(hónapban) 

……. hónap 

3. Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.3 pont 
alkalmassági követelmény körében megjelölt 
szakember hány projektben szerzett 
gázbázisú abszorpciós hőszivattyúk 
beüzemelésére vonatkozó gyakorlatot, ahol a 
feladatot egészségügyi intézményben 
folyamatosan működő kiemelt gyógyászati 
helyiségek (műtő vagy intenzív szoba) és 
fekvőbeteg ellátás funkciójának biztosítása 
mellett látta el 

……… db projekt 

 
Amennyiben ajánlattevő nem a fenti mértékegységekben adja meg ajánlatát, úgy az ajánlat érvénytelen. 
 
Kelt: 
 

……………………………... 
cégszerű aláírás 

(Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy 
által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését.)

                                                 
1
 Az ajánlattevők számának megfelelő számban többszörözhető 
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M3. AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 
2
 

Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan 
 
„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17-

19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
 

I. AJÁNLATTEVŐ ADATAI 
 

Ajánlattevő neve: 
Székhelye: 
Adószáma vagy cégjegyzékszáma: 

 

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY
3
  

 

Név  

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

 
 
 
Nyilatkozunk, hogy az Ajánlati Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum feltételeit megismertük és elfogadjuk, 
amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy a szerződést megkötjük és a Felolvasólapon vállalt 
ellenszolgáltatásért teljesítjük.  
 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

                                                 
2
 Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén minden  ajánlattevőnek egyenként ki kell töltenie. 

3
 A kapcsolattartóként feltűntetett személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös 

Ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a 
kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 
Ajánlatkérő/Ajánlatkérő nevében eljáró készülékén megjelenő visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők részére 
joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  
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M4. NYILATKOZAT A KBT.  66.§ (4) ÉS (6) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN, VALAMINT A KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGET 

VÉGZŐKRŐL 
4
 

 
„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17-

19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
 

I. AJÁNLATTEVŐ ADATAI 
 

Ajánlattevő neve: 
Székhelye: 
Adószáma vagy cégjegyzékszáma: 

 
 
II. NYILATKOZATOK 
 
1. Nyilatkozunk, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

5
 

 mikrovállakozásnak 

 kisvállalkozásnak 

 középvállalkozásnak 
minősülünk. 

 nem tartozunk ezen törvény hatálya alá. 
 
/A kis- és középvállalkozások meghatározása 
2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k 
támogatására és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki. 
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 
43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
 
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett 
tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 
 
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott 
befektetők részesedése esetében. 
 
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - 
ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni./ 
 
2.1.  Nyilatkozunk, hogy a teljesítéshez nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni. 
 

vagy 
 

                                                 
4
 Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén minden  ajánlattevőnek egyenként ki kell töltenie. 

5 A megfelelő rész aláhúzandó!  
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Nyilatkozunk, hogy a közbeszerzés tárgya alábbiakban meghatározott részeinek teljesítéséhez alvállalkozót 
kívánunk igénybe venni

6
: 

 
……………………….. 
 
2.2. A 2.1. pontban meghatározott részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozók adatai: 
 

Alvállalkozó neve Alvállalkozó címe 
(lakcím/székhely): 

Alvállalkozó adószáma Alvállalkozói teljesítés 
aránya %-ban 

    

    

    

 
vagy 

 
Az igénybe venni kívánt alvállalkozók személye még nem ismert. 
 
2.3. Tudomásul vesszük, hogy a Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján 
nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Az alvállalkozói 
teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének 
65%-át! 
 
Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
 
3. Nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítési során az alábbi gazdasági szereplők végeznek kivitelezési 
feladatokat: 
 

Kivitelező neve Kivitelező székhelye MKIK nyilvántartási száma 

   

   

 
 
 
Kelt: 
 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

                                                 
6
 A megfelelő rész aláhúzandó! 
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M5. AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA 

 
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőre vonatkozó információk 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az ajánlati felhívást az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan 
beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást7 
használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai 
Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény8 hivatkozási adatai: 
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum 2018.03.[], [] oldal,  
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : 2018/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Ha az ajánlati felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő 
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely 
lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési 
eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….] 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett 
ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági 
szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása9 Válasz:  

Név:  Betegápoló Irgalmas Rend 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 
ismertetése10: 

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező 
Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, 
Frankel Leó út 17-19., hrsz 13465) komplex 
fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, 
felújítás)” 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 
szám (adott esetben)11: 

……/………. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

                                                 
7
 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az 

ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más 

érdekelt felek rendelkezésére. 
8
 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az ajánlati felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy 

Szerződési hirdetmény. 

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az ajánlati felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, 

Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 
9
 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés 

esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
10

 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
11

 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
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II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: Válasz: 

Név: [   ] 

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott 
esetben: 
Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb 
nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott 
esetben, ha szükséges. 

[   ] 
[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek12: 
Telefon: 
E-mail cím: 
Internetcím (adott esetben): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás13? 

[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott14: A 
gazdasági szereplő védett műhely, szociális 
vállalkozás15 vagy védett munkahely-teremtési 
programok keretében fogja teljesíteni a 
szerződést? 
Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 
helyzetű munkavállalók százalékos aránya? 
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 
munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy 
hátrányos helyzetű munkavállalók mely 
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e 
az elismert gazdasági szereplők hivatalos 
jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal 
egyenértékű igazolással (pl. nemzeti 
(elő)minősítési rendszer keretében)? 

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

Ha igen: 
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további 
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben 

 
 
 

                                                 
12

 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
13

 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról 

(HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.  

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma 

és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy 

éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; 
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt 

foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege 

nem haladja meg a 43 millió eurót. 
14

 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
15

 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai 

beilleszkedése. 
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releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben 
töltse ki az V. részt, valamint 
mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. 
részt.  
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék 
vagy az igazolás nevét és a vonatkozó 
nyilvántartási vagy igazolási számot: 
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy 
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, 
tüntesse fel: 
 
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, 
amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és 
adott esetben a hivatalos jegyzékben elért 
minősítést16: 
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 
kiválasztási szempontra kiterjed? 
Ha nem: 
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG 
akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. 
rész A., B., C. vagy D. szakaszában az 
esettől függően, 
ha a vonatkozó hirdetmény vagy 
közbeszerzési dokumentumok ezt előírják: 
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók 
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
számára, hogy közvetlenül beszerezze azt 
bármely tagország díjmentesen hozzáférhető 
nemzeti adatbázisából? 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat:  

 
 
 
a) [……] 
 
b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): 
[……][……][……][……] 
 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……] 

Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz 
részt a közbeszerzési eljárásban?17 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési 
dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen: 
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 
csoportban betöltött szerepét (vezető, 
specifikus feladatokért felelős, ...): 
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a 
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő 
csoport tagjai: 
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

 
a:) [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Részek Válasz: 

Adott esetben annak a résznek (azoknak a [   ] 

                                                 
16

 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
17

 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági 
szereplő pályázni kíván: 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni 
a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

Teljes név;  
valamint a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……]; 
[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

Amennyiben szükséges, részletezze a 
képviseletre vonatkozó információkat (a 
képviselet formája, köre, célja stb.): 

[……] 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. 
részben feltüntetett kritériumoknak és 
szabályoknak való megfelelés során a gazdasági 
szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 
kapacitásait?  

[]Igen []Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. 
részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, 
különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a 
gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.  
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez 
releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott 
információkat is18. 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI 

SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés 
bármely részét alvállalkozásba adni harmadik 
félnek? 

[]Igen []Nem 
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, 
sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:  
[…] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az 
információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. 
és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra 
(alvállakozói kategóriára) nézve. 

                                                 
18

 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
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III. rész: Kizárási okok 
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 
1. Bűnszervezetben való részvétel19; 
Korrupció20; 
Csalás21; 
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény22; 
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása23; 
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái24 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében 
foglalt okokat végrehajtó nemzeti 
rendelkezések szerinti büntetőeljárásban 
hozott ítéletekkel kapcsolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt 
vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 
felügyelő testületének tagját, illetve az e 
testületek képviseletére, az azokban való 
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára 
vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent 
felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, 
amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt 
hoztak, vagy amelyben a közvetlenül 
meghatározott kizárás időtartama továbbra is 
alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: (internetcím, a kibocsátó 
hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……]25 

Amennyiben igen, kérjük,26 adja meg a 
következő információkat: 
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. 
pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet 
okát (okait), 
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 
megállapítja: 

 
a) Dátum:[   ], pont(ok): [   ], ok(ok):[   ]  
 
 
b) [……] 
c) A kizárási időszak hossza [……] és az 
érintett pont(ok) [   ] 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 

                                                 
19

 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 

(HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
20

 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció 

elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a 

magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 

2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az 

ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott 

korrupciót is. 
21

 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 

316., 1995.11.27., 48. o.) 
22

 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 

164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett 

kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 
23

 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 

felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 
24

 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, 

valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
25

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
26

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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információkat: (internetcím, a kibocsátó 
hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……][……]27 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns 
kizárási okok ellenére igazolják 
megbízhatóságát28 (öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket29: 

[……] 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 
fizetése: 

Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 
kötelezettségét az adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
megfizetése tekintetében, mind a székhelye 
szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti 
országtól? 

[] Igen [] Nem 

 
 
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 
információkat: 
a) Érintett ország vagy tagállam 
b) Mi az érintett összeg? 
c) A kötelezettségszegés megállapításának 
módja: 
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

 Ez a határozat jogerős és 
kötelező? 

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy 
a határozat dátumát. 

– Ítélet esetén, amennyiben 
erről közvetlenül 
rendelkezik, a kizárási 
időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 
d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, 
vagy ezek megfizetésére kötelezettséget 
vállalt? 

Adók Társadalombiztosítási 
hozzájárulás 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 
[] Igen [] Nem 
– [……] 

 
– [……] 

 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 
– [] Igen [] Nem 
– [……] 

 
– [……] 

 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási 
járulékok befizetésére vonatkozó 
dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 30 
[……][……][……] 

                                                 
27

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
28

 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 
29

 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a 

magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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adja meg a következő információkat: 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK
31 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő 
kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet 
úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző 
magatartásformát takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, 
összeférhetetlenség vagy szakmai 
kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint 
megszegte-e kötelezettségeit a 
környezetvédelmi, a szociális és a 
munkajog terén32? 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 
igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? 
[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [……] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 
bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy 
felszámolási eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 
hasonló eljárás következtében bármely hasonló 
helyzetben van33, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, 
vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 
– Kérjük, részletezze: 
– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 

miatt mégis képes lesz az 
alkalmazandó nemzeti szabályokat és 
üzletfolytonossági intézkedéseket 
figyelembe véve a szerződés 
teljesítésére34. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– [……] 
– [……] 

 
 
 
 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

                                                                                                                                                         
30

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
31

 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
32

 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 
33

 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
34

 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek 

valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül 

abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 
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Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos 
szakmai kötelességszegést35?  
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 
 
 [……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  
[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket:  
[……] 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más 
gazdasági szereplőkkel? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  
[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket: [……] 

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 
bármilyen összeférhetetlenségről36 a 
közbeszerzési eljárásban való részvételéből 
fakadóan? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy 
valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás 
tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e 
más módon a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
[…] 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely 
korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy 
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés 
vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat 
előtti megszüntetését vagy az említett 
korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési 
követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  
[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket: [……] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 
következőket? 
a) A kizárási okok fenn nem állásának, 
illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges információk 
szolgáltatása során nem tett hamis 

[] Igen [] Nem 

                                                 
35

 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

meghatározásait. 
36

 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek 

szerint. 



40 

 

nyilatkozatot, 
b) Nem tartott vissza ilyen információt, 
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, 
és 
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy 
olyan bizalmas információkat megszerezni, 
amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának 
számára a közbeszerzési eljárásban, vagy 
gondatlanságból olyan félrevezető 
információkat szolgáltatni, amelyek érdemben 
befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy 
az odaítélésre vonatkozó döntéseket. 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ 

AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatároznak? 
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét 
elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben 
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült: 
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. 
szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, 
az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével 
kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági 
ítéletben megállapítást nyert; 
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben 
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján vagy az adott közbeszerzési 
eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja 
alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő 
tevékenységét más bíróság hasonló okból és 
módon jogerősen korlátozta; 
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 
165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen 

[] Igen [] Nem 
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vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság véglegessé vált döntésében 
vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatának megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén - a bíróság által 
jogerősen megállapított időtartam végéig; 
k) tekintetében a következő feltételek 
valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai 
Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet 
közbeszerzési megállapodásban részes 
államban vagy az EUMSZ 198. cikkében 
említett tengerentúli országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről 
szóló egyezménye van, vagy amellyel az 
Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van 
a közbeszerzés terén, 
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosát nem képes 
megnevezni, vagy 
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy 
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi 
személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont 
szerinti feltétel fennáll; 
l) harmadik országbeli állampolgár 
Magyarországon engedélyhez kötött 
foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság 
által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi 
LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem 
régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy 
annak megtámadására irányuló közigazgatási 
per esetén jogerős bírósági - határozatban 
megállapított és a központi költségvetésbe 
történő befizetésre kötelezéssel vagy az 
idegenrendészeti hatóság által a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerinti 
közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 
p)57 a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési 
eljárás eredményeként kötött szerződésben 
részére biztosított előleget nem a szerződésnek 
megfelelően használta fel, és ezt három évnél 
nem régebben meghozott, jogerős bírósági, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.328193#foot57
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véglegessé vált közigazgatási vagy annak 
megtámadására irányuló közigazgatási per 
esetén jogerős bírósági határozat 
megállapította; 
q)58 súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás 
vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e 
törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, 
- vagy a Döntőbizottság határozatának 
megtámadására irányuló közigazgatási per 
esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem 
régebben meghozott határozata megállapította. 
 (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet 
ajánlattevő, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem 
vehet részt alkalmasság igazolásában, 
amennyiben 
a) vezető tisztségviselője vagy 
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy 
gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, 
vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető 
vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes 
joga szerint az előbbieknek megfelelő 
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy 
olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott bűncselekmény 
miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak 
és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült, vagy 
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az 
elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott 
bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alóli 
mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan 
személlyel szemben hozták, aki a 
bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági 
szereplő vezető tisztségviselője vagy 
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy 
gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, 
vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető 
vagy felügyelő szervének tagja, illetve az 
előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel 
rendelkező személy volt. 
 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 
dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]37 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási [] Igen [] Nem 

                                                 
37

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.328193#foot58
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okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő 
öntisztázási intézkedéseket?  
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket:  

 
 
[……] 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontokat illetően ( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági 
szereplő kijelenti a következőket: 

: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági 

szereplő szorítkozhat a IV. rész  szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész 
bármely további szakaszát ki kellene töltenie: 

Minden előírt kiválasztási szempont 
teljesítése 

Válasz: 

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: [] Igen [] Nem 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység 
végzésére 

Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 
tagállamának vonatkozó szakmai vagy 
cégnyilvántartásába38: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[…] 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknél: 
A gazdasági szereplőnek meghatározott 
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 
meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési 
helye szerinti országban az adott szolgáltatást 
nyújthassa?  
 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és 
jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 
ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

                                                 
38

 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek 

egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 
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árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 
pénzügyi évben a következő: 
És/vagy 
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben 
vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
előírt számú évben a következő39 (): 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) 
árbevétele a szerződés által érintett üzleti 
területre vonatkozóan, a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott módon az 
előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: 
És/vagy 
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves 
árbevétele a területen és a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt számú évben a 
következő40: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
 
 
 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 
árbevételre vonatkozó információ nem áll 
rendelkezésre a kért időszak egészére 
vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági 
szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az 
időpontot, amikor megkezdte üzleti 
tevékenységét: 

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott pénzügyi mutatók41 
tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy 
az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a 
következő(k): 
 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y42 aránya - 
és az érték): 
[……], [……]43 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának 
biztosítási összege a következő: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 

[……],[……][…]pénznem 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

                                                 
39

 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
40

 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
41

 Pl. az eszközök és a források aránya. 
42

 Pl. az eszközök és a források aránya. 
43

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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információkat: [……][……][……] 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy 
pénzügyi követelmények tekintetében, 
amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 
meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a 
következőket: 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 
meghatározott vonatkozó dokumentáció 
elektronikus formában rendelkezésre áll, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

[……] 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 
közbeszerzési szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán44 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusú munkákból 
a következőket végezte:  
Ha a legfontosabb munkák megfelelő 
elvégzésére és eredményére vonatkozó 
dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok határozzák meg): […] 
Munkák:  […...] 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán45 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusokon belül a 
következő főbb szállításokat végezte, vagy 
a következő főbb szolgáltatásokat 
nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, 
tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a 
közületi vagy magánmegrendelőket46: 

 
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok határozzák meg): […] 

Leírás összegek dátumok megrendelők 

    
 

2) A gazdasági szereplő a következő 
szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket47 veheti igénybe, különös 
tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős 
szakemberekre vagy szervezetekre: 

[……] 
 
 
[……] 

                                                 
44

 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi 

tapasztalatot. 
45

 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél 

régebbi tapasztalatot. 
46

 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig 

a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
47

 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a 

gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. 

rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell 

kitölteni. 
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Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 
szerződések esetében a gazdasági szereplő a 
következő szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket veheti igénybe a munka 
elvégzéséhez: 

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása 
érdekében a következő műszaki hátteret 
veszi igénybe, valamint tanulmányi és 
kutatási létesítményei a következők:  

[……] 

4) A gazdasági szereplő a következő 
ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési 
rendszereket tudja alkalmazni a szerződés 
teljesítése során: 

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 
teljesítendő szolgáltatások, vagy – 
rendkívüli esetben – különleges célra 
szolgáló termékek vagy szolgáltatások 
esetében: 
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 
vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és 
kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok48 
elvégzését. 

 
 
 
[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkeznek: 
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
követelményektől függően) 
b) Annak vezetői személyzete: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) A gazdasági szereplő a következő 
környezetvédelmi intézkedéseket tudja 
alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

8) A gazdasági szereplő átlagos éves 
statisztikai állományi létszáma és vezetői 
létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a 
következő volt: 

Év, átlagos statisztikai állományi létszám: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……], 
Év, vezetői létszám: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……] 

9) A következő eszközök, berendezések 
vagy műszaki felszerelések fognak a 
gazdasági szereplő rendelkezésére állni a 
szerződés teljesítéséhez: 

[……] 

                                                 
48

 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a 

szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 
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10) A gazdasági szereplő a szerződés következő 
részére (azaz százalékára) nézve 49kíván 
esetleg harmadik féllel szerződést kötni: 

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 
A gazdasági szereplő szállítani fogja a 
leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, 
leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell 
hitelességi tanúsítványnak kísérnie; 
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az 
előírt hitelességi igazolásokat. 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
[] Igen [] Nem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által 
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki 
leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű 
hivatkozással igazolják a termékek 
megfelelőségét? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 
ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb 
bizonyítási eszközök bocsáthatók 
rendelkezésre: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési 
szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó 
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és 
környezetvédelmi vezetési szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, 
amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes 
meghatározott minőségbiztosítási 
szabványoknak megfelel, ideértve a 
fogyatékossággal élők számára biztosított 
hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 

                                                 
49

 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy 

részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a 

teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 
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ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 
bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre 
a minőségbiztosítási rendszert illetően: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, 
amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az 
előírt környezetvédelmi vezetési 
rendszereknek vagy szabványoknak 
megfelel? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 
ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 
bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre 
a környezetvédelmi vezetési rendszereket 
vagy szabványokat illetően: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

V. rész: Az alkalmasnak minősített ajánlattevők számának csökkentése 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a 
párbeszédben való részvételre felhívandó ajánlattevők számának csökkentésére 
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez 
az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és 
azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben 
vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. 
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség 
esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel 
meg a ajánlattevők számának csökkentésére 
alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 
szabályoknak: 
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy 
egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse 
fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági 
szereplő rendelkezik-e a megkívánt 
dokumentumokkal: 
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 
valamelyike elektronikus formában 
rendelkezésre áll50, kérjük, hogy mindegyikre 
nézve adja meg a következő információkat: 

[….] 
 
 
 
[] Igen [] Nem51 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]52 

VI. rész: Záró nyilatkozat 
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben 
megadott információk pontosak és helytállóak.  

                                                 
50

 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
51

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
52

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) 
késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely 
tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő 
iratokhoz53, vagy 
b) Legkésőbb 2018. április 18-án54 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már 
birtokában van az érintett dokumentáció. 
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy 
közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő 
rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, 
hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára 
megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.  
 
Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……] 
 
4 ……………….. (képviselő neve), mint a …………………………………. (gazdasági szereplő 

neve, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője 
 

                                                 
53

 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó 

jóváhagyást.  
54

 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától 

függően. 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI 
DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA (ESPD) KITÖLTÉSÉHEZ 

 
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében az alábbi kitöltési útmutatót adja az ajánlat 
részeként benyújtásra kerülő ESPD kitöltéséhez. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az 
ajánlattevőket, hogy a dokumentáció részeként kiadott ESPD-ben áthúzással jelölte azokat a 
részeket, amelyek jelen eljárásban nem relevánsak, azokat kitölteni nem kell. Ajánlatkérő felhívja 
az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentáció részét képező ESPD formanyomtatványból 
törölni nem lehet, kitölteni a „Válasz” oszlop celláit szabad csak!  
 

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vonatkozó információk 
 

A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vonatkozó információkat ajánlatkérő kitöltötte, 
azokat az ajánlattevők nem módosíthatják.  
 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 
 

A gazdasági szereplőkre vonatkozó információk vonatkozásában ajánlatkérő az alábbiakra hívja 
fel ajánlattevők figyelmét:  
 
A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk  
Azonosítás  
A gazdasági szereplő nevének feltüntetésekor ajánlatkérő csak a hatályos cégkivonat szerinti 
hivatalos (teljes vagy rövidített) nevet fogadja el. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös 
ajánlattevő vonatkozásában külön kell kitölteni az ESPD dokumentumot, így a gazdasági szereplő 
nevénél kizárólag egy cég megnevezés szerepelhet!  
 
Héaazonosító számot (uniós adószámot) minden esetben fel kell tüntetni, amennyiben az 
ajánlattevő ilyennel rendelkezik. A magyarországi adószámot csak abban az esetben lehet és kell 
feltüntetni, ha az ajánlattevő gazdasági szereplő nem rendelkezik uniós adószámmal.  
 
Kapcsolattartó személy esetében ajánlatkérő elvárása, hogy valamennyi, jelen közbeszerzési 
eljárásban benyújtott dokumentumban ugyanaz a kapcsolattartó személy, vagy személyek 
kerüljenek feltüntetésre, annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, hogy kinek, milyen 
elérhetőségre kell megküldeni az eljárás bontását követően keletkező dokumentumokat.  
 

Általános információ 
 

„A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás?” pontban a Kbt. 66. § (4) bekezdése 
szerinti nyilatkozat vonatkozásában ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatuk 
részeként nyújtsák be a dokumentáció részét képező, a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot, azt nem az ajánlatok értékelését követően kéri be Ajánlatkérő.  
 
Az ESPD-ben szereplő „elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke” kifejezés alatt a 
Közbeszerzési Hatóság által vezetett minősített ajánlattevők jegyzékében való szereplést kell 
érteni. Magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében csak az igen (amennyiben ajánlattevő 
szerepel a minősített ajánlattevők jegyzékében), vagy a nem (amennyiben ajánlattevő nem 
szerepel a minősített ajánlattevők jegyzékében) válasz elfogadható.  
 
Az e) pontban, magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében, az érvényes ajánlattétel 
érdekében az „igent” kell megjelölni, tekintettel arra, hogy vagy a NAV által kiadott „nullás 
adóigazolással”, vagy a NAV által vezetett köztartozásmentes adatbázisban való szerepléssel 
valamennyi magyarországi gazdasági szereplő tud igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok 
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és adók megfizetéséről, vagy meg tudja adni azt az elérhetőséget, amely valamennyi ajánlatkérő 
számára közvetlenül, díjmentesen hozzáférhető.  
Magyarországi gazdasági szereplő esetén amennyiben a köztartozásmentes adatbázisban szerepel, 
az alábbiakat kell feltüntetni: 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes 
 

Részvétel formája 
 

„A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?” kérdés a közös 
ajánlattételre vonatkozik. Amennyiben az ajánlattevő nem közös ajánlattevőként tesz ajánlatot, 
úgy a „nem” választ kell megjelölni.  
  
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy valamennyi közös ajánlattevő, valamint 
kapacitást biztosító szervezetre vonatkozóan külön-külön ESPD formanyomtatványt kell beadni!  
A kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén, az általa benyújtott ESPD-ben ez a pont 
nem értelmezhető, így a kapacitást biztosító szervezet ESPD-jében minden esetben a „nemet” 
kéri ajánlatkérő jelölni.  
 

Részek 
 

Jelen eljárásban az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, ezért ezt a pontot 
nem kell kitölteni.  
 

B. A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk 
 

„Képviselet, ha van” sorokban, amennyiben az ajánlattevő gazdasági szereplő képviseletére a 
hatályos cégkivonat szerint több személy is jogosult, elegendő csak annak a 
személynek/személyeknek az adatait megadni, aki/akik a jelen közbeszerzési eljárásban a 
gazdasági szereplőt képviselik. Itt kell feltüntetni az adott esetben meghatalmazással rendelkező 
képviselőt/képviselőket is.  
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy csak annak a személynek a nyilatkozatait 
fogadja el az eljárás során, aki/akik a hatályos cégkivonat (vagy adott esetben meghatalmazás) 
alapján képviseletre jogosultak, és az ESPD formanyomtatványban is feltüntetésre kerültek.  
Ajánlatkérő a képviseletre jogosult teljes nevének feltüntetése mellett szükségesnek tartja a 
születési hely és idő feltüntetését is.  
 
A képviseletre vonatkozó információk sorban, a képviselet formájának ajánlatkérő kéri az alábbi 
válaszok közül valamelyiket feltüntetni:  

 önálló képviselet, vagy  együttes képviselet, vagy  meghatalmazott.  
Amennyiben jelen közbeszerzési eljárásban több képviselő járhat el, a B részt a szükséges 
számban kell kitölteni.  
 

C. Más szervezetek kapacitásának igénybevételére vonatkozó információk 
 
Igénybevétel  
Amennyiben az ajánlattevő/közös ajánlattevők önállóan, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 
kapacitást biztosító szervezet igénybevétele nélkül felel/felelnek meg az eljárásban előírt 
alkalmassági feltételeknek, ebben a pontban a „nem” választ kell megjelölni. „Nem” válasz esetén 
további nyilatkozattételi kötelezettsége nincs az ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek.  
 

https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
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Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben 
meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  
 
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételeknek kapacitást biztosító szervezet igénybevételével 
felel meg ajánlattevő, úgy az „igen” válasz mellett a dokumentáció M7. és M8. nyilatkozatminták 
alkalmazásával , a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a Kbt. 65. § (7) és (8) 
bekezdése szerinti dokumentumokat is be kell nyújtania az ajánlatával egyidejűleg, azokat nem az 
ajánlatok értékelését követően kéri be Ajánlatkérő.  
 

D. Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő 
nem veszi igénybe 

 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás előírta, hogy az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt.66.§ (6) 
bekezdés a)-b) pontja vonatkozásában.  
 
Amennyiben az ajánlattevő az „igen” választ jelölte meg, úgy a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) 
pontja alapján a dokumentáció M3. nyilatkozat minta 3. pontját kitöltve is be kell nyújtania 
ajánlatában, azt nem az ajánlatok értékelését követően kéri be Ajánlatkérő. Ebben valamennyi 
alvállalkozással érintett részt és valamennyi alvállalkozót fel kell tüntetni. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ebben a pontban csak azokat az 
alvállalkozókat kell feltüntetni, akik nem vesznek részt az alkalmassági feltételek igazolásában! A 
kapacitást biztosító szervezetekre vonatkozó információt csak a „C” pontban kell feltüntetni!  
 

III. Kizárási okok 
A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok 

Az ESPD formanyomtatványban szereplő kizáró ok  
A kizáró ok Kbt. hivatkozása  
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 
felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra 
vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért 
olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül 
meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? 
 Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) és részben ah) alpontok, valamint a Kbt. 62. § (2) 
bekezdése  Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” 
választ kell megjelölniük.   
A kizáró ok a Kbt. 64. § szabályai szerint öntisztázható!   
Öntisztázás esetben az ESPD „Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát” sorban az „igen választ kell 
megjelölni, és a következő sorban ismertetni kell a gazdasági szereplő megbízhatósága érdekében 
hozott intézkedéseket. E körben a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188.§(4) bekezdése szerinti - vagy 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188.§(5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát - amely 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát - a gazdasági 
szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani. 
 
 
 

B: Adófizetési vagy a Társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség 
megszegésével kapcsolatos kizáró okok 

 
Az ESPD formanyomtatványban szereplő kizáró ok  
A kizáró ok Kbt. hivatkozása  
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Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási 
járulékok megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti 
országtól?  
 
Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont  Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok 
hatálya alá, az „igen” választ kell megjelölniük. Amennyiben a gazdasági szereplőnek van 
tartozása, de azok megfizetésére halasztást kapott, a „nem” választ kell megjelölnie, és meg kell 
adnia az ESPD formanyomtatvány következő soraiban kért adatokat.   
 
Az internetcím kapcsán magyarországi gazdasági társaságok tekintetében az alábbiakat kell 
megadni: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes 
 
A kizáró ok a Kbt. 64. § szabályai szerint nem öntisztázható!   
 

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelezettségszegéssel 
kapcsolatos okok 

 
Az ESPD formanyomtatványban szereplő kizáró ok  
A kizáró ok Kbt. hivatkozása  
A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e:  
a) Csődeljárás, vagy  
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy  
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy  
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló 
helyzetben van, vagy  
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy  
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?  
Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pont, Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a 
kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ kell megjelölniük.   
 
Az internetcím kapcsán magyarországi gazdasági társaságok tekintetében az alábbiakat kell 
megadni: 

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 

Szolgálat www.e-cegjegyzek.hu 
 
A kizáró ok a Kbt. 64. § szabályai szerint öntisztázható!   
Öntisztázás esetben az ESPD „Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát” sorban az „igen választ kell 
megjelölni, és a következő sorban ismertetni kell a gazdasági szereplő megbízhatósága érdekében 
hozott intézkedéseket. E körben a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188.§(4) bekezdése szerinti - vagy 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188.§(5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát - amely 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát - a gazdasági 
szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani. 
 
Öntisztázás esetében az ESPD „Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az 
alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a 
szerződés teljesítésére” sorban ismertetni kell a gazdasági szereplő megbízhatósága érdekében 
hozott intézkedéseket  
 

https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
http://www.e-cegjegyzek.hu/
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Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági 
szereplőkkel? A kizáró ok fenn nem állása esetén e kérdésnél a „nem” válasz jelölendő. 
Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o) pont   
A kizáró ok a Kbt. 64. § szabályai szerint öntisztázható!   
Az öntisztázás érdekében tett intézkedéseket itt kell ismertetni.  
Öntisztázás esetben az ESPD „Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát” sorban az „igen választ kell 
megjelölni, és a következő sorban ismertetni kell a gazdasági szereplő megbízhatósága érdekében 
hozott intézkedéseket. E körben a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188.§(4) bekezdése szerinti - vagy 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188.§(5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát - amely 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát - a gazdasági 
szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani. 
 
Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről a közbeszerzési 
eljárásban való részvételéből fakadóan?  
 
Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont   
Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ kell 
megjelölniük.   
Amennyiben „igen” válasz kerül megjelölésre indokolni kell, hogy ennek ellenére miért vehet 
részt az ajánlattevő az eljárásban.  
 
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az 
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a 
közbeszerzési eljárás előkészítésében?  
Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont   
Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ kell 
megjelölniük.   
Amennyiben „igen” válasz kerül megjelölésre indokolni kell, hogy ennek ellenére miért vehet 
részt az ajánlattevő az eljárásban.  
 
Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? 
 a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot,  
b) Nem tartott vissza ilyen információt,  
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által 
megkívánt kiegészítő iratokat, és  
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek 
jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan 
félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a 
kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket.  
Kbt. 62. § (1) bekezdés h), i) és j) pont   
Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, az „igen” választ kell 
megjelölniük.   
 
 
D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok  
 
Az ESPD formanyomtatványban szereplő kizáró ok  
A kizáró ok Kbt. hivatkozása  
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Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?  
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont, részben ah) alpont, e-g) pontok, k)-l) pontok, p) és q) 
pont, a Kbt. 62. § (2) bekezdése fenn nem állása esetében nemleges válasz adandó. 
Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ kell 
megjelölniük.   
 
Az internetcím kapcsán magyarországi gazdasági társaságok esetén az alábbit kell feltüntetni: 
 
Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 
Szolgálat 
http://www.e-cegjegyzek.hu 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium  
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?csop=5 
 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
http://kozrend.hu/ 
 
Kbt. 62. § (1) f) pont kivételével a kizáró okok öntisztázhatóak!    
Öntisztázás esetben az ESPD „Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát” sorban az „igen választ kell 
megjelölni, és a következő sorban ismertetni kell a gazdasági szereplő megbízhatósága érdekében 
hozott intézkedéseket. E körben a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188.§(4) bekezdése szerinti - vagy 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188.§(5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát - amely 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát - a gazdasági 
szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani. 
 
Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  
Csak abban az esetben kell kitölteni, ha valamely tisztán nemzeti kizárási ok fennáll.   
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontja 
szerinti kizáró okok esetében öntisztázás nem lehetséges!   
Öntisztázás esetben az ESPD „Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát” sorban az „igen választ kell 
megjelölni, és a következő sorban ismertetni kell a gazdasági szereplő megbízhatósága érdekében 
hozott intézkedéseket. E körben a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188.§(4) bekezdése szerinti - vagy 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188.§(5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát - amely 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát - a gazdasági 
szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani. 
 
 

IV. Kiválasztási szempontok 
 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban lehetővé tette, hogy az ajánlattevők csak az ESPD IV. 
részének α pontját töltsék ki, ezért ennek a pontnak a kitöltése mellett ajánlatkérő nem írja elő a B 
és C pont releváns részeinek a kitöltését is!  
Amennyiben a gazdasági szereplő az általa igazolt alkalmassági követelményeknek megfelel, úgy 
az „igen” választ kell megjelölni. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ESPD formanyomtatványban megadott 
adatokat, a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb és az 
azt követő kettő legkedvezőbb ajánlattevőnek igazolnia kell.  

http://kozrend.hu/
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Amennyiben az ESPD-ben megadott adatokat az ajánlattevő nem tudja igazolni, úgy az, a Kbt. 
62. § (1) bekezdés i) pontja alapján hamis nyilatkozatnak minősül!  
 

V. Az alkalmasnak minősített ajánlattevők számának csökkentése 
Jelen eljárás egyszakaszos, nyílt eljárás, így az V. részt nem kell kitöltenie az ajánlattevőknek.  
 

VI. Záró nyilatkozat 
 
A gazdasági szereplőnek az utolsó bekezdést az alábbiak szerint kell kitöltenie: 
- az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő = 
Betegápoló Irgalmas Rend  
- a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása =  I-V. rész 
- a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám) = Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát 
képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19., hrsz 13465) komplex 
fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás), ……..  (TED hirdetmény száma) 

 

A gazdasági szereplőnek a nyilatkozatot dátummal kell ellátnia és cégszerűen szükséges 

aláírni.
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M6. KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT (KBT. 62.§ (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ÉS KC) PONT) 

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17-
19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
55

 
 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) ……………. (képviseleti 
jogkör/titulus megnevezése) 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 
 
1. Nyilatkozunk a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, hogy az általam képviselt szervezet 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 
3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
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- tényleges tulajdonos(ai)ról (név és állandó lakóhely bemutatásával) az alábbiak: 
Név:…………………………… 
Állandó lakhely: …………………………… 
Név:…………………………… 
Állandó lakhely: …………………………… 
 

vagy 
 

- tényleges tulajdonosa nincs. 
 

vagy 
 

- tényleges tulajdonosát nem vagyok képes megnevezni.
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2. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében:
58

 
 

a. nyilatkozunk arról, hogy van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes, amely az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik, és ezen szervezeteket az alábbiakban nevezzük meg: 

 
Név:  
Székhely (cím):  
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 Jelen nyilatkozatot minden ajánlattevőnek be kell nyújtania. 
56

 Az alábbiak közül a megfelelő rész aláhúzandó! 
57 

2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a-b) és d) alpontja szerint: 
„38. tényleges tulajdonos: 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a 
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a 
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges 
irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi 
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) 
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 
meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, 
vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,” 
58

 Kérjük, a megfelelőt szíveskedjenek egyértelműen megjelölni (pl. aláhúzással, a nem megfelelő minta törlésével, stb.) 
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Nyilatkozunk továbbá arról, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontban hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 
vagy 

 
b. nyilatkozunk arról, hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes, amely az 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik. 

 
Kelt: 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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M7. NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET (SZEMÉLY) 

VONATKOZÁSÁBAN 

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17-
19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
59

 
 
 
Alulírott ……………………………………, mint a(z) ………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) 
ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője, ezennel nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő 
az alkalmasság igazolására más szervezetet (személyt) kíván igénybe venni: 
 

IGEN / NEM
60

 
 
IGEN válasz esetén: 

Az alkalmasság igazolásához 
igénybe vett más szervezet 
(személy) megjelölése (név, 

székhely) 

 
Azon alkalmassági 

követelmény(ek) megjelölése, 
melynek igazolása érdekében az 

ajánlattevő más szervezet 
(személy) erőforrására 

támaszkodik 

A szervezet (személy) által 
rendelkezésre bocsátott 

erőforrások igénybe vételének 
módját alátámasztó, 

kötelezettségvállalást tartalmazó 
dokumentum megnevezése

61
 

  
 

  
 

   

 
Nyilatkozom, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására, amelyhez más szervezet 
(személy) erőforrásait vesszük igénybe, az ajánlatunkhoz jelen nyilatkozat mellékleteként csatoltuk az 
alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet (személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben

62
 vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 

Kelt: 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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 Jelen nyilatkozatot minden alkalmasságot igazoló ajánlattevőnek, alkalmasság igazolásában részt vevőnek külön-külön  
be kell nyújtania. 
60  A megfelelő aláhúzandó. 
61 Szerződés vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat 
62

            A megfelelő aláhúzandó 



60 

 

 

M8. ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET (SZEMÉLY) NYILATKOZATA 

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel 
Leó út 17-19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
Alulírott ……………………………………, mint a(z) …………………………………………..(cég (személy) megnevezése, székhelye 
(címe)  nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő a lenti tárgyú közbeszerzési 
eljárásban, mint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) a(z) ………………………………………. 
ajánlattevő (cég megnevezése, székhelye) számára az alábbi alkalmassági követelményeknek való megfelelést 
biztosítja: 

 

Az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelmény, 
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő más 
szervezet vagy személy erőforrására is támaszkodik 

A szervezet (személy) által rendelkezésre 
bocsátott erőforrások igénybe vételének 
módját alátámasztó, kötelezettségvállalást 
tartalmazó dokumentum oldalszáma az 
ajánlatban 

  

  

  

 
Nyilatkozom a Kbt. 65. § (9) bekezdésének megfelelően, hogy az általunk igazolt, releváns szakmai tapasztalatra 
(referenciára) vonatkozó alkalmassági követelmény tekintetében az alkalmasság igazolásában közreműködő 
szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e 
kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági 
követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. 
 

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

………………………………… 
                  Alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet/személy cégszerű aláírása  
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M9. NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELRŐL 

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17-
19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” tárgyú közbeszerzési 

eljáráshoz 

 
Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus 
megnevezése) nyilatkozom, hogy a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre 
vonatkozó közbeszerzés tárgyából (építési kivitelezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – 
árbevételünk: 
 
 

Felhívás feladását megelőző három 
mérlegfordulónappal lezár üzleti év 

Építési kivitelezési tevékenységből származó – 
általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel 

….. év ….. Ft 

….. év ….. Ft 

….. év ….. Ft 

Összesen:  …… Ft. 

 
Amennyiben az árbevétel nem forintban megállapított, úgy az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyam. (Ez esetben szükséges az alkalmazott 
árfolyamról nyilatkozni.)  

 
Kelt:   
 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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M10. NYILATKOZAT A 321/2015. (X. 30.) KORM. RENDELET 21. § (2) BEKEZDÉS B) PONTJA TEKINTETÉBEN 

 
 

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17-
19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 

 
Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (közös ajánlattevő) (név, székhely) ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjában 
foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy 
 
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 
 

Szakterület 
(Alkalmassági 
követelmény 
megjelölése) 

Szakember neve 

Szervezet megjelölése, 
amellyel az adott 

szakember 
munkaviszonyban áll 

Nyilvántartó szakmai 
kamara megnevezése, 
kamarai nyilvántartási 

száma  
(adott esetben) 

 

M.2.1    

M.2.2    

M.2.3.    

 
Ajánlattevő M.2.1. és M.2.3. alkalmassági követelmény tekintetében kizárólag 1-1 szakembert nevezhet 
meg! 
 
A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a szakemberek számának megfelelően, szükség szerint. 
 
Az itt feltüntetett szakemberek képzettségének, végzettségének, szakmai tapasztalatainak és egyéb adatainak 
részletes bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok tartalmazzák. 
 
Nyilatkozom, hogy az általam megajánlott szakemberek az ajánlati felhívásban elvárt jogosultsággal, kamarai 
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben megállapítható, hogy a szakember az adott pozícióhoz előírt 
jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötéséig, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az 
Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.  
 
Kelt:   
 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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M11. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17-
19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 
 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési hely, idő:  

Állampolgárság:  

 
 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG EGYÉB TANULMÁNYOK 

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

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

KAMARAI TAGSÁG, JOGOSULTSÁG 

Kamara megnevezése, 
kamarai nyilvántartási 

szám 

Jogosultság megnevezése 

  

  

 
 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

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

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése 

  

  

 
 

GYAKOLAT IGAZOLÁSA 

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

Korábbi projektek ismertetése 
(a kezdés és a befejezés megjelölésével, 

év/hónap) 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 
(építőipari kivitelezési szakmai tapasztalat) 

  

  

 
EGYÉB 

Egyéb képességek:  
Szakértelem: 
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Kijelentem, hogy a ……. ajánlattevő nyertessége esetén a Betegápoló Irgalmas Rend „Betegápoló Irgalmas 
Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19., hrsz 13465) 
komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményeként létrejött szerződés teljesítésében személyesen részt veszek, a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt rendelkezésre állok. Kijelentem továbbá, hogy nincs olyan tevékenységem, amely akadályozna 
a szerződés szerinti feladatok ellátásában. 
 
 

……………………………… 
Saját kezű aláírás 
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M12. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 

Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (közös ajánlattevő) / alkalmasság igazolásában 
résztvevő / alvállalkozó

63
 név, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) kijelentem, hogy a 

Betegápoló Irgalmas Rend, mint ajánlatkérő „Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai 
Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, 
átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” tárgyú eljárása kapcsán nem áll fenn szervezetünkkel szemben az alábbi 
összeférhetetlenségi okok: 

 
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetként: 

a) az Ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont 
személy vagy szervezet, 
b) az a szervezet, amelynek 
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 
bb) tulajdonosát, 
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással 
vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 
 

A nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban 
ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként: 

a) a köztársasági elnök, 
b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 
c) a Kormány tagja, 
d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 
e)  a legfőbb ügyész, 
f)  az Alkotmánybíróság elnöke, 
g) az Állami Számvevőszék elnöke, 
h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai 
Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy 
i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában 
álló szervezet. 
 

Amennyiben a fenti összeférhetetlenségi okok egyike fennáll, úgy annak megjelölése, valamint annak 
bizonyítása, hogy az összeférhetetlenségi helyzetet elhárította (adott esetben): 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
 

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi 
lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi 
jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 
b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem 
igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. 

 
Kelt: 
 

……………………………… 
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 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 
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cégszerű aláírás 
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M13. NYILATKOZAT EL NEM BÍRÁLT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL 

 

 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) ……………. (képviseleti 
jogkör/titulus megnevezése) a „Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház 
(1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, 
felújítás)” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy  
 
a) a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás nincs folyamatban 
 
vagy 
 
b) a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, és egyben csatoljuk a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelem formanyomtatvány és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű 
dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát. (Nem magyarországi székhelyű ajánlattevő tekintetében az illetékes 
hatósághoz benyújtott módosításra vonatkozó kérelem becsatolása szükséges.)  
 
Kelt: 
 

……………………………… 
Cégszerű aláírás  

 
 

 



68 

 

 
 

M14. NYILATKOZAT A KBT. 134. § (5) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN A TELJESÍTÉSI, JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 

HATÁRIDŐRE TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL 

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel 
Leó út 17-19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 
 

Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) ……………. (képviseleti 
jogkör/titulus megnevezése) a „Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház 
(1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, 
felújítás)” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton kijelentem, hogy nyertességünk esetén a Kbt. 134. § (5) 
bekezdése szerinti határidőre Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk a teljesítési és a jólteljesítési biztosítékot a 
Kbt-ben és az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak megfelelő módon és 
mértékben. 
 
 
 
Kelt: 
 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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M15. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJÁRA TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT 

 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) ……………. (képviseleti 
jogkör/titulus megnevezése) a „Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház 
(1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, 
felújítás)” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára 
rendelkezni fog az alábbi elvárásoknak megfelelő felelősségbiztosítással: 
 
A nyertes Ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a közbeszerzés 
tárgyát képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által előírt mértékű, minimális kártérítési összeg az 
építés-szerelési „all risk” típusú (100 millió/káresemény - 700 millió/év), továbbá munkáltatói felelősség 
biztosítással (100 millió/káresemény – 200 millió/év - harmadik személyek részére - 50.000.000 Ft) terjedelmű 
felelősségbiztosításra. Ajánlattevő ez irányú kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni 
köteles. A biztosításoknak mentesítenie kell az Ajánlatkérőként szerződő felet és képviselőit az esetlegesen 
bekövetkező káresemények kártérítési kötelezettsége alól.  
 
Kelt: 
 

……………………………… 
Cégszerű aláírás  
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M16. NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL 

 
(adott esetben) 

 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) ……………. (képviseleti 
jogkör/titulus megnevezése) a „Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház 
(1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, 
felújítás)” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlatban/ hiánypótlásban/ indokolásban

64
, 

annak …-… oldalain a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok, a Ptk. 2:47. § 
szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom. 
 
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 
nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából aránytalan sérelmet okozna. 
 
A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratban 
található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számunkra aránytalan 
sérelmet

65
: 

 
Dokumentum1: 
A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 

- kockázatok és veszélyek bemutatása: ………….. 
- valószínűsíthető sérelem: ……………….

66
 

 
Dokumentum2: 
A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 

- kockázatok és veszélyek bemutatása: ………….. 
- valószínűsíthető sérelem: ………………. 

 
 
 
Kelt: 
 

……………………………… 
Cégszerű aláírás  

 
 
 

                                                 
64

 Megfelelő rész aláhúzandó! 
65 

A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
Nem megfelelő az indoklás, ha csupán megismétli a Ptk. és/vagy Kbt. vonatkozó jogszabályi rendelkezéseit. 
66 

Szükség szerint ismétlődik az üzleti titokként kezelendő dokumentumok számának megfelelően. 
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III. FEJEZET 
MŰSZAKI LEÍRÁS 
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Közbeszerzési Műleírás 

 
 
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem 
hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott 
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, 
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az 
egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Amennyiben 
a műszaki leírás ilyet tartalmazna, ott ajánlatkérő csak a szerződés tárgyának pontos és érthető 
meghatározása érdekében teszi, továbbá ezen esetben ajánlatkérő elfogadja az azzal egyenértékű 
megajánlást is. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés] 
 
Ajánlatkérő a műszaki leírását külön dokumentumban bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.  
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IV. FEJEZET 
SZERZŐDÉSTERVEZET 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről a 

Betegápoló Irgalmas Rend (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 54. 

adószám: 19026301-2-41 

nyilvántartási száma:  00001/2012-053 

bankszámlaszám: 10300002-10374407-49020144 

képviseli: P. Kozma Imre OH 

 

másrészről a 

……………………………  (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

székhely:  

cégjegyzékszám:  

adószám:  

bankszámlaszám:  

képviseli:  

 

- a továbbiakban együtt: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

 

I. Előzmények 

 

I.1. Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a Kbt. II. rész szerinti 

nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le "Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező 

Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19., hrsz 13465) 

komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)" tárgyban, mely 

eljárásban Vállalkozót hirdette ki nyertesnek. 

 

I.2. Vállalkozó a szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés 

aláírását követően ő viseli annak jogkövetkezményét, amely a közbeszerzési eljárás során 

keletkezett dokumentációkban (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési 

dokumentációt, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) meghatározott követelmények 

olyan hiányosságából, hibájából adódik, melyet neki a tőle elvárható szakmai gondosság 

mellett észlelnie kellett volna, de a szerződés megkötését megelőzően nem jelzett. Vállalkozó 

kötelezettséget vállal a teljesítés teljességéért és hiánytalanságáért, ide értve azon elemeket is, 

amelyek a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában a szerződés megkötésével záruló 

közbeszerzési eljárásban, illetve szerződésben és a szerződésben hivatkozott egyéb 

dokumentumokban előírásra nem kerültek, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak 

a szerződés teljes körű teljesítéséhez. 

 

I.3. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, a közbeszerzési 

eljárás során keletkezett dokumentációkban (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a 

közbeszerzési dokumentációt, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) ismertetett 

információkat, továbbá a teljesítéshez kapcsolódó körülményeket teljes körűen megismerte, 

azt a feladat szerződésszerű teljesítéséhez, megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges 

mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet 

Vállalkozó követ el amiatt, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően 

vagy azt követően nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják 

vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel őt azok alól a kockázatok, kötelezettségek és 

callto:10300002-10374407
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felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint rá hárulnak a szerződés tárgyának 

megvalósítása során.  

 

I.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a követelményeket a szerződés tárgyának megvalósításában 

jártas, szakcégtől elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést ezek ismeretében 

köti meg. 

 

I.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 

és egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. E szerződés elválaszthatatlan 

részét képezi Vállalkozó ajánlata, valamint a közbeszerzési eljárás során keletkezett 

dokumentációk. A közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációkban, továbbá az 

ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai tartalom egymást kölcsönösen kiegészíti és 

magyarázza. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációk, továbbá 

az ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai tartalom eltérést, ellentmondást tartalmaz, 

akkor minden esetben Megrendelő számára kedvezőbb megoldás az irányadó. Ilyen 

előzmények után Felek az alábbiak szerint állapodnak meg. 

 

I.6. A projekt jelen kivitelezését megelőzően a tárgyi ingatlan Vidra utca felőli oldalán 

kivitelezés kezdődött. A jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során ezen másik 

kivitelezővel folyamatosan együtt kell működni, illetve az egyes ütemezések, organizáció 

tervezésekor szükséges egyeztetni. 

 

II. A szerződés tárgya 

 

II.1. Jelen szerződés alapján Vállalkozó elvállalja az ajánlati felhívásban és közbeszerzési 

dokumentumban meghatározott, építési beruházási feladatok ellátását a jelen szerződésben 

meghatározott módon és feltételekkel. Az építési munka tárgya: Megrendelő Frankel Leó út 

17-19. szám alatti kórház épületének felújítása és egy új központi épület építése, az épület 

részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza, ami jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete 

(1. sz. melléklet). A Vállalkozó köteles a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül 

pénzügyi-műszaki ütemtervet készíteni, amely jelen szerződés 2. számú melléklete. 

 

 

III. Fizetési feltételek 

 

III.1. Felek a jelen szerződésben maghatározott munkák tekintetében ……,- Ft, azaz 

………………………. forint + ÁFA vállalkozói díjban állapodnak meg. A vállalkozói díjon 

felül további 5% tartalékkeret (nettó …….,-Ft) áll rendelkezésre. A vállalkozói díj 

átalánydíjnak minősül. 

 

A vállalkozói díj átalány összegű, így Vállalkozó ezen összegen felül többletköltséget a jelen 

Szerződésben meghatározott eseteken túl, semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. Ez alól 

kivételt képez Megrendelő erre jogosult képviselője által írásban elrendelt pótmunkák 

ellenértéke, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 6:245. § (1) bekezdésében második mondatában meghatározott esetkör. Vállalkozó 

nyilatkozik, hogy a megajánlott vállalkozási díj a szerződés teljesítésével összefüggésben 

keletkező valamennyi költségét, díját, készkiadását tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a 

vállalkozói díjért teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többletmunkákat és a szerződés 

teljes körű megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a szerződés megvalósítására. 
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Mivel a beruházás engedélyköteles tevékenység a kifizetés a fordított ÁFA hatálya alá 

tartozik. 

 

 

III.2. Előleg: Megrendelő a szerződésben foglalt, tartalékkeret nélkül számított, teljes nettó 

ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összeg előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. 

Az előleg a szerződés megkötését követő 15 napon belül előlegbekérő levéllel igényelhető. 

 

Megrendelő az előleget a vállalkozó kérésére, annak előlegbekérő levele alapján köteles 

fizetni, legkésőbb az előlegbekérő levél kézhezvételét követő 30 napon belül. Vállalkozó 

köteles az előlegbekérő levelére átutalt összegről a számlájára történő megérkezést követően 

haladéktalanul előlegszámlát kiállítani és azt Megrendelő részére megküldeni. 

 

Vállalkozó választása szerint az előleggel az alábbiak szerint számol el:  

 

- Az előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő részszámlában, a felvett 

előleg arányával egyező mértékben számol el. 

- Az előleg 35%-t a 18. résszámlában számolja el, az előleg 35%-t a 19. részszámlában 

számolja el, az előleg 30%-t a végszámlában számolja el.  

 

Vállalkozó az általa választott elszámolási módról jelen szerződés aláírásával egyidejűleg 

nyilatkozni köteles, amely nyilatkozata jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.  

 

III.3. Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított számlák kifizetésére olyképpen köteles, 

hogy azt átutalással fizeti meg Vállalkozó …………… banknál vezetett, …………………. 

számú számlájára.  

Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 

 

III.4. Vállalkozónak a teljesítés során 20 számla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának 

lehetősége biztosított az alábbiak szerint: 

- részszámlázás legalább a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű, műszaki 

ellenőr által igazolt teljesítésről lehetséges, az áfa nélküli szerződéses érték legalább 5 

%-át elérő megvalósult részteljesítésenként; 

- végszámla: a nettó vállalkozói díj fennmaradó legfeljebb 5%-ának megfelelő 

összegről, az áfa nélküli szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, 

a sikeres műszaki átadás-átvételt követően. 

- A 15%-os számla kibocsátásának feltétele az új központi épület szerkezetkész 

állapotban történő elkészítése a primer gépészet fogadására alkalmas módon 

- A 30%-os számla kibocsátásának feltétele a primer gépészet működőképes állapota, 

amely próbaüzemre alkalmas. 

 

III.5. A Megrendelő, ha a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. 

§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást 

teljesíteni: 

 

a) a Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek 

nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre 

jogosult az ellenszolgáltatásból; 

 

b) a Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles 

nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként 
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mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 

alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

 

c) a Vállalkozók mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a 

számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés 

mértékét; 

 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 

Megrendelő 15 napon belül átutalja a Vállalkozóknak; 

 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók 

számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az 

alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások 

igazolásainak másolatait; 

 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, 

fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós 

támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt 

napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek; 

 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 

kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő 

(vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha 

az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét 

teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember 

nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak 

egy részére; 

 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés 

esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. 

 

III.6. Havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az 

igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az 

esetben fizethet, ha 

 

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés 

időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, vagy 

 

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 

szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

 

Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 

köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 

köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig 
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egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 

visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

 

III.7. Vállalkozó elvégzett munkájáról az igazolt teljesítést követően a teljesítésigazolásban 

foglaltak szerint 3 (három) példányban, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő, a teljesítésigazolással egyező összegű, alakilag és tartalmilag 

hibátlan számlát állít ki, amelyhez Megrendelő képviselője, valamint a műszaki ellenőr által 

jóváhagyott teljesítési igazolás eredeti példányát csatolni kell. A végszámla teljesítésigazolás 

kiadásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejeződése.  

 

A részszámlák kibocsátását megelőzően a Vállalkozó kimutatást készít a készültségi fokról, 

amit a műszaki ellenőr ellenőriz, illetve megfelelősége esetén igazol, az ajánlati költségvetés 

alapján.  

 

III.8. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó Megrendelőnek késedelmi kamatot számíthat fel a 

Ptk. 6:155. § szerint. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha Vállalkozó nem teljesíti a 

díjazása iránti igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályokban 

előírt feltételeket (különös tekintettel a III.5. pontban foglaltakra). 

 

Amennyiben a késedelem mértéke a 30 napot meghaladja, Vállalkozó jogosult a jelen 

Szerződést minden további felszólítás nélkül, egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal 

felmondani.  

 

III.9. A részszámlák kötelező mellékletei: a részszámlák kibocsátásának feltétele a pénzügyi, 

teljesítési és műszaki ütemtervnek megfelelő előrehaladás, amelyről Megrendelő vagy 

megbízott műszaki ellenőre teljesítési igazolást ad ki. A tervezett fizetési ütemezést és 

műszaki előrehaladást a szerződés 2. számú mellékletében található pénzügyi és műszaki 

ütemterv tartalmazza. A ütemterv aktualizált változata minden esetben a számla mellékletét 

képezi. Az ütemterv aktualizálása nem minősül a szerződés módosításának.  

 

A végszámla kötelező mellékletei - a munka jellegétől függően a Megrendelő által 

meghatározottak szerint: 

- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv; 

- teljesítési igazolás arról, hogy Vállalkozó az esetleges hibajavítási, hiánypótlási 

munkákat teljes körűen elvégezte; 

- Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a munka jelen szerződés előírásai szerint elkészült 

és minden anyagot, szerkezetet a gyártók utasításainak megfelelően, továbbá 

Megrendelő rendelkezései szerint használtak fel; 

- Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy lefolytatott minden, a jogszabályok és a jelen 

szerződés által megkívánt ellenőrzést, valamint beszerzett minden hatósági engedélyt, 

amelynek beszerzési kötelezettsége a jogszabályok és jelen szerződés alapján őt 

terheli, valamint ezek eredeti példányait Megrendelőnek átadta; 

- Megrendelő nyilatkozata arról, hogy Vállalkozó minden garanciális, jótállási 

bizonylatot, gépkönyvet, vizsgálati eredményt, az átadási dokumentációt, a kezelési és 

karbantartási utasításokat, valamint a jelen szerződés által előírt más dokumentumokat 

Megrendelőnek 1 pld. hagyományos és 1 pld. digitalizált (szerkeszthető) formátumban 

adathordozón átadott. 

- jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása.  

 

IV. A szerződés teljesítése, a teljesítés igazolása 

 



79 

 

IV.1. Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a munkát az előírt 

határidőben a szerződésben és tervekben, valamint a műszaki iratokban foglaltaknak 

megfelelő mennyiségben és minőségben elvégezte, és a munkát Megrendelő sikeres átadás-

átvételi eljárással átveszi a Ptk. 6:247. §-ban foglaltak szerint. 

 

IV.2. Vállalkozó a kivitelezést köteles legkésőbb a jelen szerződés 2 számú mellékleteként 

csatolt pénzügyi műszaki ütemterv szerint a munkaterület átadásától számított  36 hónapon 

belül befejezni, az átadás-átvételt sikeresen lebonyolítani, és a munkák készre jelentéséig az 

átadási dokumentációt összeállítani és Megrendelő részére átadni nyomtatott és digitalizált 

kivitelben.  

A Vállalkozó köteles a munkaterület átadásától  számított 220 napon belül elkészíteni az 

új központi épületet szerkezetkész állapotban, valamint a primer gépészet fogadására 

alkalmas módon.  

A Vállalkozó köteles a munkaterület átadásától számított 310 napon belül kivitelezni a 

primer gépészetet működőképes állapotban, amely próbaüzemre alkalmas.  

 

IV.3. A teljesítésigazolás kiadására a műszaki ellenőr jogosult és köteles. Felek rögzítik, hogy 

a műszaki ellenőr a jelen szerződés teljesítése szempontjából a Megrendelő teljesítési 

segédjének minősül. Ennek alapján a Megrendelő teljeskörű felelősséggel tartozik a műszaki 

ellenőr eljárásáért.  

A kivitelezés során Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr: Tóth György; 

nyilvántartási száma: ……………………….. . 

 

IV.4. A teljesítés igazolására a kötelezően vezetett, elektronikus építési napló alapján kerül 

sor oly módon, hogy a teljesítésigazolási igénybejelentést és a szerződésben meghatározott 

dokumentumokat Vállalkozó Megrendelő részére igazoltan átadja. Megrendelő arra 

feljogosított képviselője a teljesítésigazolást - annak jogszerűsége esetén - 2 munkanapon 

belül köteles kiállítani és átadni Vállalkozó részére. 

 

IV.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját Vállalkozó legalább 8 (nyolc) nappal 

korábban megküldött készre jelentése alapján Megrendelő képviselője tűzi ki a teljesítési 

határidőn belüli időpontra, vagy a teljesítési határidő napjára. A műszaki átadás-átvételi 

eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a 

Megrendelő által észlelt hibákat és ezek általa megállapított összegét, a Megrendelő által 

érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának általa 

előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait. 

Jegyzőkönyvben kell rögzíteni az átvételt, valamint a jótállási időszak kezdetét is.  

Az átadás-átvétel időtartamát Felek 30 napban határozzák meg. 

Nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása 

vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

 

IV.6. Jelen szerződés értelmében többletmunkának minősül a kivitelezési tervben szereplő, 

de a költségvetésből hiányzó munka, vagy a költségvetésben nem kellő mértékben 

megjelenített munka, valamint az olyan munka is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű 

használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. Ezen többletmunkákat a Vállalkozó 

köteles saját költségén elvégezni. Többletmunka esetén az eredetileg célul tűzött 

munkaeredmény nem változik meg, hanem változatlan munkaeredmény az előzetesen 

becsülthez képest csak többletmunkavégzéssel, illetve többlet költségvonzattal valósítható 

meg. A Vállalkozó azonban igényelheti azon többletmunkával kapcsolatban felmerült 

költségét, amely a jelen szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható, 

azonban a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához szükséges. A 

Vállalkozó ezen költségeket köteles előzetesen jelezni a Megrendelő felé. A költségek 
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megtérítésére csak a Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén van mód. A költségek utólagos 

igénylésére nincs lehetőség. 

 

IV.7. Jelen szerződés értelmében pótmunkának minősül azon műszakilag szükséges, utólag 

írásban megrendelt – különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló - munka, amely jelen 

szerződés alapját képező dokumentáció tartalmában nem szerepelt, de alkalmazása nélkül a 

létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, és amelyet a Vállalkozó köteles elvégezni, és 

amely nélkül jelen szerződés eredménye nem jöhetne létre, vagy a létesítmény 

rendeltetésszerű, illetve biztonságos használata nem lenne biztosított. Az esetleges pótmunkák 

költségeinek fedezésére a tartalékkeret szolgál. A pótmunka értékét a Megrendelő és a 

Vállalkozó a költségvetés figyelembe vételével állapítja meg a műszaki ellenőr 

jóváhagyásával.   

 

V. Vállalkozó kötelezettségei 

 

V.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgya szerinti feladatok maradéktalan elvégzésére 

az előírt határidőben, első osztályú minőségben. Vállalkozó köteles feladatait az általánosan 

elfogadott szakmai elveknek megfelelően a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, és 

szakértelemmel első osztályú minőségben, Megrendelő érdekeit szem előtt tartva, a 

jogszabályoknak és Megrendelő utasításainak megfelelően határidőre teljesíteni. Vállalkozó 

kijelenti, hogy a Szerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges megfelelő 

gyakorlattal rendelkezik, továbbá ilyen tevékenység végzésére jogosult.  

 

V.2. A munkavégzés Felek által előzetesen írásban egyeztetett, és rögzített ütemterv szerint 

történhet, mivel a munkavégzés ideje alatt a kórház folyamatos működését biztosítani kell. Az 

ütemtervtől csak előzetes írásbeli jóváhagyás birtokában térhet el Vállalkozó. 

 

V.2. Vállalkozó a munka elvégzése során köteles betartani a vonatkozó jogszabályi és 

hatósági előírásokat. Az jogszabályok és előírások Vállalkozónak felróható okból történő 

megszegése következtében kiszabott hatósági bírságok Vállalkozót terhelik.  

 

V.3. A munkaterületeteket Vállalkozó saját költségén köteles olyképpen elhatárolni és lezárni, 

hogy az élet- és balesetvédelem követelményeinek megfeleljenek, és oda illetéktelen 

személyek ne léphessenek be.  

 

V.4. Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való 

alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) 

rögzíteni, és ebben felhívni Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. A 

munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért Vállalkozó a felelős, így 

különösen a munkavédelmi előírások betartásáért, a balesetmentes munkakörülmények 

megteremtéséért és az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért. Vállalkozó köteles a 

munkaterületet folyamatosan rendezetten és tisztán tartani, biztosítani a megfelelő 

közlekedési útvonalakat, szükség szerint figyelmeztető táblákat elhelyezni, valamint az 

esetlegesen igénybevett közterületet (járda, úttest) folyamatosan tisztántartani, a hulladékot, 

szemetet, építési törmeléket szakszerűen (konténeres) gyűjteni, tárolni, és – hatóságilag 

kijelölt lerakóhelyre – folyamatosan elszállítani. Amennyiben szükség van közterület foglalási 

engedélyre, annak beszerzése és költsége Vállalkozót terheli, szükség esetén Megrendelő 

aktív közreműködése mellett. 

 

V.5. Vállalkozó köteles a munkaterület szakszerű őrzéséről gondoskodni, köteles továbbá az 

őrzés költségeit viselni. Felelős a munkaterületek élet-, baleset-, vagyon-, tűz-, 

környezetvédelmének biztosításáért, valamint a munkavédelmi előírások betartásáért.  
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V.6. A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

akadálytól, minden eszközt, többlet anyagot, amely már nem szükséges a teljesítéshez, 

továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítani, illetve el kell szállítani. 

Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért az alvállalkozói tekintetében is. 

 

V.7. Vállalkozó a munka elvégzése során elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és 

irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles biztosítani, hogy a 

szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben teljesíteni tudja. Az 

alkalmazottaknak és igénybe vett személyzetnek az általános és helyi munkavédelmi és 

balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell. Vállalkozó a munka 

elvégzése során köteles Megrendelő munkavédelmi referensének a munkaterületre történő 

bejutását biztosítani, a Ptk. 6:240 §-ára figyelemmel adott utasításai alapján eljárni, azokat 

végrehajtani.  

 

V.8. Vállalkozó jogszabályban meghatározott módon elektronikus építési naplót köteles 

vezetni. Felek naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az e-naplóba 

meghívni. Az e-naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére 

kizárólag a megnevezett, illetőleg Megrendelő által eredetileg felkért vagy kijelölt személyek 

jogosultak. 

 

V.9. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés tárgyát képező munkákat - és annak 

járulékos feladatait - a rendelkezésére bocsátott dokumentáció, az átvett tervekben és műszaki 

leírásban szereplő műszaki tartalom, az érvényes hatósági és szakhatósági engedélyek, 

valamint a vállalkozási szerződés egyéb feltételei szerint teljes körűen - az érvényes és 

vonatkozó szabványok és hatályos jogszabályok, továbbá a megrendelői, gyártói, szállítói, 

tervezői és egyéb járatos specifikációk előírásainak megfelelően - első osztályú minőségben, a 

jelen szerződésben rögzített határidőben, a szakvállalat gondosságával végezze el, és az ehhez 

szükséges valamennyi, jelen szerződés szerinti kötelezettségét maradéktalanul teljesítse. 

 

V.10. Vállalkozó a beépítésre tervezett anyagok, berendezések, gépek stb. megrendelése előtt, 

azok (műszaki paramétereket is tartalmazó) termékismertetőit, szükség esetén mintáit, 

Megrendelőnek átadja, bemutatja. Megrendelő köteles a kapcsolattartója részére bemutatott 

termékismertető, minta elfogadhatóságáról 5 napon belül nyilatkozni. Amennyiben a 

szerződés műszaki tartalma megköveteli, úgy átadja továbbá a jogszabály által meghatározott 

tartalmú megfelelőségi tanúsítványt, illetve a megfelelőséget igazoló tanúsítványt. Beépíteni 

csak Megrendelő által kiválasztott, illetve jóváhagyott, az előzőek szerinti minősítő 

bizonylattal rendelkező anyagot, berendezést, gépet lehet. Villamossági termékek esetétben a 

CE jellel ellátottaknál a minősítő intézet igazolását vagy pedig a 79/1997. (XII.31.) IKIM 

rend. szerinti megfelelőséget igazoló tanúsítványt kell szolgáltatni.  

 

Amennyiben a feladat elvégzéséhez a beépítésre tervezett anyagokat, berendezéseket, gépeket 

stb. Megrendelő biztosítja, akkor Vállalkozó jogosult azok minőségét, a jogszabályoknak 

megfelelőségét megvizsgálni, és eljuttatni Megrendelőnek észrevételeit. Megrendelő köteles a 

kapcsolattartója részére átadott észrevételeket áttekinteni, és ennek eredményéről 5 napon 

belül Vállalkozót értesíteni. Ha Megrendelő továbbra is ragaszkodik a Vállalkozó által 

kifogásolt anyag, berendezés, gép stb. használatához, akkor Vállalkozó köteles azt a 

munkavégzéshez felhasználni Megrendelő felelősségére azon körben, amelyben a termék meg 

nem felelősségét korábban jelezte.  

 

V.11. Az eltakarásra kerülő munkarészekről Vállalkozó - megfelelő időben, de legalább 24 

órával az eltakarás előtt - köteles Megrendelőt írásban értesíteni, megjelölve az eltakarás 
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időpontját. Vállalkozó nem takarhatja el az elkészült szerkezeteket a vonatkozó 

szabványokban, a műszaki előírásokban, a vállalkozási szerződésben, vagy a 

minőségellenőrzési terveken megkívánt ellenőrzés és próbavétel előtt, az illetékes tervező és 

Megrendelő jóváhagyása előtt, előzetesen közölt észrevételeinek figyelmen kívül hagyásával, 

illetőleg a jogi követelmények és a bevált építési gyakorlat ellenében. Az értesítés 

elmulasztásából eredő következmények Vállalkozót terhelik. Vállalkozó köteles Megrendelő 

utasítására bármely eltakart munkarészt feltárni. Ha az eltakarást az előző bekezdésben 

foglaltakat megsértve végezték el, a feltárás és helyreállítás költségeit Vállalkozó viseli.  

 

V.12. Vállalkozó köteles Megrendelőnek haladéktalanul írásban - építési naplóban vagy 

tértivevényes levélben - jelezni, ha a munka végzése során olyan körülmény merül fel, amely 

a munka határidőre történő elvégzését akadályozza vagy korlátozza. Az akadályközlésnek 

tartalmaznia kell az akadályozó tényt, körülményt, a késedelem indokolását, valamint - 

amennyiben lehetséges - az akadály megszüntetésére vonatkozó javaslatot. Megrendelő 

akadályközlő nyilatkozatot kizárólag a fenti formában fogad el, és amennyiben Vállalkozó az 

akadályközlés során nem tartja be a jelen pont előírásait, úgy késedelmét utóbb akadályközlés 

címén nem mentheti ki.  

 

V.13. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig Megrendelő által kijelölt 

személyzetet Vállalkozó által beépített gépek, berendezések eszközök üzemeltetésére szükség 

szerint betanítani, amelyről oktatási jegyzőkönyv készül.  

 

V.14. Vállalkozó köteles átadni a karbantartási szerződés megkötéséhez szükséges 

információkat Megrendelő részére. A karbantartási szerződés megkötése Megrendelő 

feladata. A karbantartási szerződésben foglalt karbantartási feladatok szerződéskötés 

elmaradásából fakadó elmulasztásáért Megrendelő felelős. 

 

V.15. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez szükséges összes hatósági ügyintézést 

elvégezni, beleértve a jogszabály által Megrendelő kötelezettségeként említett feladatokat is. 

Ehhez Megrendelő a szükséges dokumentumokat, aláírásokat biztosítja. A kapcsolódó 

illetékek és egyéb költségek megfizetését Megrendelő vállalja.  

 

V.16. Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az 

ellenőrzési jogát gyakorolhassa, hogy Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a 

munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét, 

gyártási helyszínét, fázisait; köteles továbbá hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve 

intézkedni az iránt, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek Vállalkozó felelősségi 

körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek. 

 

V.17. Vállalkozó az általa elvégzendő kivitelezési munkálatok bármely részére vonatkozó 

minden szükséges engedélyt, jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül köteles 

megszerezni, figyelembe véve a munkálatok befejezéséhez szükséges időt. 

 

V.18. Vállalkozó feladata és költsége minden, az építési tevékenységhez kapcsolódó - jelen 

szerződés alapján a feladatkörébe eső - hatósági bejelentés végrehajtása. E feladat 

végrehajtásához Megrendelő csak a szükséges dokumentumok (megbízólevél, bejelentés) 

cégszerű aláírásával járul hozzá. 

 

 

VI. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
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VI.1. Megrendelő, Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben 

meghatározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles. 

 

Felek rögzítik, hogy a használatbavételi engedély megszerzése a Megrendelő feladata, a 

Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel és részéről szükséges jognyilatkozatokat 

megtenni, valamint a szükséges dokumentumokat rendelkezésre bocsátani a műszaki átadás-

átvétel keretében.  

 

VI.2. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése 

érdekében a munkaterületet a jelen szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül átadja, 

valamint a szükséges dokumentumokat, adatokat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A 

munkaterület átadásának időpontját az építési naplóban rögzíteni kell. Amennyiben a 

Megrendelő a munkaterületet nem bocsátja határidőben a Vállalkozó rendelkezésére, vagy a 

munkaterületen a Vállalkozó munkavégzése akadályba ütközik, a jelen Szerződésben 

meghatározott határidők a Megrendelői késedelem, illetve az akadály fennállásának 

időtartamával meghosszabbodnak. A Megrendelő késedelme a Vállalkozó késedelmét kizárja. 

Amennyiben a megrendelői késedelem, vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült akadály 

fennállásának időtartama a 15 napot meghaladja, a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést 

felmondani. 

 

VI.3. Megrendelő köteles a rendelkezésre álló csatlakozási pontokon villamos energia, 

használati, víz vételi és csatorna csatlakozási lehetőséget biztosítani Vállalkozó 

munkavégzéséhez. Az igénybevételi ponton elhelyezett mérő alapján Megrendelő közvetített 

szolgáltatásként a felmerült – Vállalkozó által felhasznált – energia és víz költséget 

továbbszámlázza Vállalkozó részére, amit Vállalkozó köteles megfizetni Megrendelő részére.  

 

VI.4. Megrendelő köteles biztosítani - igény szerint - a teljesítéshez szükséges anyagok, 

berendezések, segédeszközök tárolásához nélkülözhetetlen területet saját területén belül, 

valamint köteles maradéktalanul együttműködni Vállalkozóval a kivitelezéshez szükséges 

mértékű közterület igénybe vételének engedélyeztetési eljárása során. A közterület 

használatának költségei Vállalkozót terhelik.  

 

VI.5. Megrendelő köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges munkatársak 

elérhetőségét az előzetesen egyeztetett időpontokban. 

 

VI.6. Megrendelő kötelezettséget vállal: 

- Vállalkozó megkeresésére a munkavégzés szempontjából szükséges azon kérdésekben 

történő állásfoglalásra, illetőleg érdemi válaszadásra, amelyek a jelen szerződés 

teljesítése során felmerülnek; 

- szerződésszerűen elvégzett vállalkozói munkáról teljesítés igazolás kiadására. 

 

VI.7. Az ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében Megrendelő jogosult a munkák 

megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. Megrendelő joga és kötelezettsége a 

műszaki-gazdasági elgondolásait, értekezletek során, illetve azokon kívül is közölni 

Vállalkozóval. Megrendelő belátása szerint az általa szükségesnek ítélt, Vállalkozó által 

szervezett, a beruházással kapcsolatos tárgyalásokon jogosult részt venni. Megrendelő 

jogosult a beruházás teljes időszakában annak megvalósulásáról, vagy egyes kérdéseiről 

írásos tájékoztatást kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokról másolatot kérni.  

 

VII. A munka végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések, alvállalkozók, kapcsolattartás 
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VII.1. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával teljes körű, azonnali és feltétlen helytállási 

kötelezettséget vállal Megrendelő irányában valamennyi munkát végző megbízottja, 

alkalmazottja, foglalkoztatottja, illetve a szerződéses teljesítése érdekében közreműködő 

személyek tevékenységéből, illetve tevékenysége elmulasztásából adódóan Megrendelőnek 

vagy harmadik személynek okozott, bármilyen jogcímen felmerülő kár, költség, kiadás, stb. 

megtérítésére, függetlenül annak jellegétől, továbbá ezen személyek működésével, vagy az 

általuk használt gépek, berendezések, anyagok által a vállalkozói tevékenységgel 

összefüggésben bekövetkező mindennemű baleset jogkövetkezményeinek viselésére.  

 

VII.2 A Vállalkozó alvállalkozót az ajánlatban megjelöltek szerint és a Kbt. 138.§-a alapján 

jogosult igénybe venni. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a 

Vállalkozó saját teljesítésének arányának 65%-át. Az alvállalkozó nem vehet igénybe saját 

teljesítésének 65-át meghaladó mértékben további közreműködőt. Az alvállalkozók, 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vételére a Kbt. 138.§-a irányadó. 

 

VII.3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során a kapcsolatot az 

alábbiakban magjelölt személyeken keresztül tartják:  

 

 

Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt személye és elérhetősége: 

 

név: Palotás Gusztávné 

postacím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 54. 

telefon: +36-1-438-8400 

mobiltelefon: +36-30-996-7255 

e-mail: palotas.eszter@irgalmas.hu 

 Naplóvezetésre jogosult:  

   név:  

   NÜJ szám:  

 

Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt személye és elérhetősége: 

 

név:  

postacím:  

telefon:  

mobiltelefon:  

e-mail:  

 Naplóvezetésre jogosult:  

   név:  

   NÜJ szám:  

 

VII.4. Valamennyi értesítést akkor lehet teljesítettnek, illetve a címzetthez megérkezettnek 

tekinteni, ha azt személyesen, tértivevényes levélben, vagy e-mail útján a fent megjelölt 

személyek részére a másik fél eljuttatta, és azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy az 

értesítés megérkezéséről automatikus, vagy kifejezett visszaigazolás érkezett a feladóhoz. 

A postai úton ajánlott küldeményként történő feladás esetén a küldeményt a kézbesítés 

megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha 

a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, akkor az iratot - 

ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. 

munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 
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VII.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármely elérhetőségük megváltozik, a változást 

követő két munkanapon belül kötelesek a másik felet új elérhetőségükről írásban tájékoztatni. 

A másik fél kapcsolattartója számára megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig 

hatályosnak kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a 

kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat. 

 

VIII. Szerzői jogok 

 

VIII.1. Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződéssel összefüggésben Megrendelő részére 

átadandó dokumentumok (különösen tervek, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek) 

tekintetében harmadik személynek nem áll fenn és a jövőben sem fog fennállni olyan joga, 

amely végső soron Megrendelő tulajdonszerzését korlátozná, akadályozná vagy meghiúsítaná.  

 

VIII.2. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával Vállalkozó által készítendő tervek 

vonatkozásában teljes körű, területi és időbeli korlátozás nélkül, határozatlan időre szóló, 

kizárólagos, harmadik személynek egyoldalúan átengedhető felhasználási jogot szerez, amely 

kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyezésére, továbbtervezésére 

és publikálására is. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozási díj magában foglalja.   

 

VIII.3. A szerződés tárgyát képező minden eredmény, vagyon és az azzal kapcsolatos 

jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a projekt során létrejött, vagy 

beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások, a teljesítés során keletkező, a szerzői 

jogi védelem alá eső alkotások kizárólagos felhasználásának joga Megrendelőt illeti, továbbá 

jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására. 

 

 

IX. Jótállás, minőségi követelmények 

 

IX.1. Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kivitelezési munkák műszaki átadás-átvétel 

lezárásától teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa megvalósított létesítményekre és 

tartozékaira. A jótállási idő 36 hónap, aminek a kezdő napja a sikeres műszaki átadás-átvétel 

napja. A gázbázisú abszorpciós hőszivattyú kapcsán a jótállási idő 12 hónap, amely a 

beüzemeléstől kezdődik. A felek a beüzemelésről jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 

IX.2. Megrendelőnek különös érdeke fűződik ahhoz, hogy az építési munkák kivitelezésével 

kapcsolatosan, a kivitelezés során felmerülő bármilyen hiba esetén, annak elhárítása az eset 

összes körülményeire tekintettel a lehető legrövidebb időn belül kezdődjön meg 

(rendeltetésszerű használatot gátló esetben legfeljebb egy, rendeltetésszerű használatot nem 

gátló esetben legfeljebb három munkanapon belül), illetve a hiba elhárítása a lehető 

leggyorsabban, a hiba elhárításához szükséges lehető legrövidebb időn belül történjen meg. 

 

IX.3. Vállalkozó köteles hibás teljesítés esetén a hibát saját költségre, a lehető legrövidebb 

időn belül kijavítani. Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével közvetlenül Vállalkozóhoz 

fordulhat, Vállalkozó pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére más hibásan teljesített. 

Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, úgy az alvállalkozóért úgy felel, mintha a 

munkát maga végezte volna. 

 

IX.4. Jótállási hibabejelentés alapján Vállalkozó köteles üzemelést gátló vagy veszélyt, kárt 

okozó hiba esetén a bejelentést követő egy munkanapon belül a hibajavítást megkezdeni, 

amennyiben a helyszíni bejárást rögzítő jegyzőkönyv másképp nem rendelkezik. 
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IX.5. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére Megrendelő 

jogos igénye szerint nem szünteti meg, megfelelő időben nem javítja ki, Megrendelő jogosult 

azt Vállalkozó költségére más vállalkozóval elvégeztetni, és ebből a célból a hibás teljesítésre 

kikötött biztosítékot minden további jognyilatkozat nélkül igénybe venni. 

 

 

X. A szerződés módosítása, felmondása 

 

X.1. A jelen szerződésre a Ptk. a szerződés felmondására és megszüntetésére vonatkozó 

szabályai az irányadóak, a jelen szerződésben szabályozott különleges kikötésekkel. A felek 

nem alkalmazzák a Ptk. rendes felmondásra vonatkozó rendelkezéseit. 

 

X.2. Megrendelő Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést, ha Vállalkozó valamely kötelezettségét súlyosan megszegi, 

különösen, ha: 

- Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten (legalább két 

alkalommal) megszegi (súlyosnak minősül különösen a szerződésszegés, amely a 

munka /határidőre történő/ megvalósulását veszélyezteti);  

- Vállalkozó írásbeli felszólítás ellenére Megrendelő által megadott ésszerű határidőn 

belül sem tesz eleget szerződéses kötelezettségeinek; 

- Vállalkozó írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti Megrendelő által adott utasításokat 

feltéve, hogy az utasítás teljesítése nem ütközik jogszabályi, szakmai, vagy a jelen 

szerződés szerinti rendelkezésbe, és gazdaságilag ésszerű; 

- Vállalkozóval szemben felszámolási, végelszámolási eljárást a bíróság jogerősen 

elrendelte. 

 

X.3. A szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor Vállalkozó 

azonnal és oly módon köteles befejezni a folyamatban lévő kivitelezés teljesítését, hogy az 

ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa. 

 

X.4. Vállalkozó Megrendelő részére írásban megküldött értesítésével megszüntetheti a 

szerződést, ha Megrendelő: 

- írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg Megrendelő által elfogadott teljesítés után 

járó összegeket, azok esedékessé válásától számított 15 nap eltelte után sem; 

- Megrendelő részére megküldött előzetes írásbeli felszólítást követően, a felszólítás 

kézhezvételétől számított 15 nap eredménytelen elteltét követően azonnali hatállyal 

felmondhatja amennyiben a Megrendelő a felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses 

kötelezettségeit. 

 

X.5. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior 

akadályozza meg, amely a szerződés aláírásának időpontja után következett be. Felek 

megállapodnak, hogy vis maiornak tekintik többek között az esetleges régészeti munkákat, 

továbbá minden olyan információt, amiről a szerződéskötés időpontjában Vállalkozó nem 

tudott és kellő gondosság mellett az adott információról nem is tudhatott. Vis maior esetén 

Felek minden esetben közös megegyezéssel határozzák meg a szükséges pótmunkákat, ezek 

költségeit és a kivitelezési időre gyakorolt hatását.  

 

X.6. A jelen szerződés bármely módosítását kizárólag a magyar jogszabályok 

rendelkezéseivel összhangban, írásban, a szerződéssel azonos módon lehet megkötni. 
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X.7. A szerződés megszűnésekor Vállalkozó a feladat ellátásának teljesítése során birtokába 

került dokumentumokat köteles Megrendelő számára visszaszolgáltatni a szerződés 

megszűnésétől számított 15 naptári napon belül. 

 

X.8. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 

szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-

ban foglaltaknak; vagy 

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

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

X.9. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

 

X.10. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

XI. A szerződés megerősítése 

 

XI.1. Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért 

felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha 

szerződésszegését kimenti.  

 

XI.2. Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó a teljesítéssel késedelembe esik, 

Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, ha a késedelemért Vállalkozó felelős. A kötbér 

mértéke a nettó vállalkozási díj alapján számított 0,1% naptári naponként minden megkezdett 

késedelmes naptári napra. A késedelmi kötbér legmagasabb összege a késedelmi kötbér 30 

napi tételének megfelelő összeg. A kötbér maximumának elérése esetén a Megrendelő 

jogosult a szerződést felmondani. Felek megállapítják, hogy a késedelmi kötbért a 15%-os, a 

30%-os előrehaladáshoz rendelt teljesítési részhatáridők és a végteljesítési határidő 

elmulasztása esetén alkalmazzák. Amennyiben a felek előzetesen írásban egyes feladat 

tekintetében konkrét határidőben állapodnak meg, úgy a késedelmi kötbér szabályait ezen 

határidő elmulasztása esetén is alkalmazni kell azzal, hogy a kötbér alapja az adott feladat 

nyertes ajánlat szerinti értéke.
 

 

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződésszerű 

teljesítés alól. Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre Megrendelővel 
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történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni. Megrendelő a kötbérigényt meghaladó kárt 

is érvényesítheti Vállalkozóval szemben. 

 

XI.3. Hibás teljesítési kötbér: A jótállási időszak alatt Felek közösen ésszerű kijavítási 

határidőt állapítanak meg, az adott hiba kijavítására. Abban az esetben, ha Vállalkozó ezen 

határidőn belül a hibát nem javítja ki, hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, aminek 

naptári naponkénti mértéke és vetítési alapja megegyezik a késedelmi kötbér mértékével. 

Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a hiba 

kijavítását Vállalkozó költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által elvégeztetni, 

azonban ettől függetlenül a hibás teljesítési kötbér megfizetésére Vállalkozó köteles.  

 

Amennyiben a felek előzetesen írásban egyes feladat tekintetében konkrét határidőben 

állapodnak meg, úgy a hibás teljesítési kötbér szabályait ezen határidő elmulasztása esetén is 

alkalmazni kell azzal, hogy a kötbér alapja az adott feladat nyertes ajánlat szerinti értéke. 

 

A hibás teljesítési kötbér legmagasabb összege a késedelmi kötbér 30 napi tételének 

megfelelő összeg. A kötbér maximumának elérése esetén a Megrendelő jogosult a szerződést 

felmondani. 

 

XI.4. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Vállalkozó a szerződésből eredő teljesítési 

határidőket bármely okból elmulasztja és Megrendelővel egyetértésben nem kerül sor 

póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, vagy 

Vállalkozó a szerződés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja, vagy olyan okból, amelyért 

felelős, nem teljesít, vagy a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, illetve 

Megrendelő eláll a szerződéstől, akkor a szerződést nem teljesítettnek (meghiúsultnak) kell 

tekinteni. Ebben az esetben Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 

az áfa nélkül számított teljes vállalkozói díj 10 %-a. Meghiúsulás esetén Vállalkozó a 

meghiúsulással érintett szerződéses részre vonatkozóan díjigénnyel nem élhet. 

 

IX.5. Megrendelő fenntartja magának a jogot a kötbér összegét meghaladó kárainak 

érvényesítésére. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem 

mentesít a teljesítés kötelezettsége alól. 

 

Felek megállapodnak, hogy a kötbérterhes határidők 30 nappal történő túllépése esetén a 

Megrendelőnek jogában áll választása szerint - a szerződésszegés következményeinek 

érvényesítése mellett - a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

IX.6. Megrendelő késedelembe esik, ha a vállalkozói díj esedékes részét határidőben nem, 

vagy csak részben fizeti meg, illetve ha a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem 

fogadja el, vagy elmulasztja azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy Vállalkozó szerződésszerűen teljesíteni tudjon. Megrendelő köteles megtéríteni 

Vállalkozónak ezen késedelemből eredő kárát, kivéve ha bizonyítja, hogy a késedelem 

elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

 

XI.7. Vállalkozónak rendelkeznie kell a jelen szerződés tárgyát képező projektre, a szerződés 

teljes időtartamát lefedő felelősségbiztosítási szerződéssel vagy meglévő 

felelősségbiztosításának ki kell terjednie az alábbiakra: 

- az építés-szerelési „all risk” típusú (100 millió/káresemény - 700 millió/év),  

- munkáltatói felelősség biztosítás (100 millió/káresemény – 200 millió/év - harmadik 

személyek részére - 50.000.000 Ft).  

- A biztosításoknak mentesítenie kell a Megrendelőt és képviselőit az esetlegesen 

bekövetkező káresemények kártérítési kötelezettsége alól.  
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A felelősségbiztosítás megléte a jelen szerződés melléklete. 

 

XI.8. Megrendelő kötbérigényeinek érvényesítése nem jelenti az egyéb igényeiről történő 

lemondást. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása 

Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyeket Vevő 

szerződésszegés esetén érvényesíthet. Megrendelőnek jogában áll az érvényesített kötbért a 

vállalkozási díjból levonni. 

 

XI.9. Teljesítési biztosíték: A Vállalkozó annak biztosítására, hogy jelen szerződés tárgyában 

meghatározott munkákat jelen szerződésben és mellékleteiben megadott és ajánlatában vállalt 

feltételek mellett szerződés szerint, hibátlanul teljesíti köteles jelen szerződés 

hatálybalépésével egyidejűleg a szerződésszerű teljesítést igazoló eredményes műszaki 

átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig (teljesítés időpontjáig) a Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani a nettó vállalkozói díj 3 %-ának megfelelő mértékű teljesítési 

biztosítékot. A teljesítési biztosíték Vállalkozó választása szerint nyújtható az előírt 

pénzösszegnek Megrendelő ……….. banknál vezetett, ……………… számú számlájára 

történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia 

vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, amely dokumentumon 

kedvezményezett számlaszáma szerepel.  

 

Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a teljesítési biztosíték érvényben maradjon és lehívható 

legyen mindaddig, amíg Vállalkozó szerződésszerűen nem teljesített. 

 

Vállalkozó az ajánlat részeként csatolt nyilatkozatnak megfelelően, a biztosíték igazolását a 

szerződés aláírásakor köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

 

Bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 

kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és 

kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket: 

- garantáló megnevezése; 

- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő); 

- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait; 

- a szerződés tárgyát; 

- azon tényt, hogy a garantáló mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, a 

bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a szerződés hatálybalépésétől 

számítottan a tényleges teljesítésig kell, hogy érvényben maradjon); 

- azon kikötést, hogy ezen összegből Megrendelő lehívhat, amennyiben a nyilatkozata 

szerint Vállalkozó nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit; 

- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan és 

feltétel nélküli, és annak kiállítója az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a kiállító vagy 

bármely más fél által támasztott követelmény vagy vita ellenére kifizetést teljesít; 

-  kedvezményezett számlaszámát  

 

Megrendelő jogosult a teljesítési biztosíték igénybevételére tekintet nélkül Vállalkozó 

bármely ellenvetésére, ha Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó bármilyen mulasztást vagy 

szerződésszegést követett el a szerződés végrehajtása során. Amennyiben Vállalkozó 

Megrendelő írásbeli felhívásától számított 3 napon belül sem kezdi meg az esetleges 

mulasztására, vagy szerződésszegésére okot adó körülmény megszüntetését, úgy ezen 

magatartása a teljesítési biztosíték érvényességi határidején belül önmagában megalapozza 

Megrendelő azon jogát, hogy a teljesítési biztosítéknak a mulasztással, vagy a 

szerződésszegéssel arányos részét igénybe vegye. A teljesítési biztosíték összege részletekben 
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is igénybe vehető. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítési biztosíték a mulasztással 

vagy a szerződésszegéssel arányos mértékét Megrendelő - az összes körülmény 

mérlegelésével - kizárólagosan jogosult meghatározni. 

 

Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy az érdekkörén kívül álló késedelem esetén - 

amennyiben az a futamidők lejártára tekintettel szükséges - a biztosíték futamidejének jelen 

pontnak megfelelő meghosszabbítását kérje. 

 

Vállalkozó egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a 

szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell 

állnia. 

 

XI.10. Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött jólteljesítési 

biztosíték: Vállalkozó annak biztosítására, hogy jótállási kötelezettségeit a dokumentációban 

megadott, és ajánlatában vállalt feltételek mellett, szerződés szerint, maradéktalanul teljesíti 

köteles jólteljesítési biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A jólteljesítési 

biztosíték alapja a nettó vállalkozói díj összege, mértéke az első 12 hónapban 2%, azt 

követően a jótállási időszak végéig 1%. Ebben az esetben Megrendelő a biztosíték terhére 

jogosult a meghibásodott elemeket kijavítani, illetve eredeti állapotnak megfelelően 

helyreállítani. Szerződésszegés esetén a biztosíték terhére Megrendelő jogosult részleges vagy 

a teljes értékére terjedő lehívást eszközölni. Abban az esetben, ha a biztosíték pénzügyi alapja 

kimerül, Megrendelő jogosult a biztosíték kiegészítését követelni, vagy választása szerint a 

szerződést egyoldalúan felmondani.  

 

Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.  

 

Vállalkozó az ajánlat részeként csatolt nyilatkozatnak megfelelően, a biztosíték igazolását a 

jótállási kötelezettség kezdetének időpontjakor (a műszaki átadás-átvétel lezárásával) köteles 

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A biztosítéknak a jótállási kötelezettség időtartama 

alatt érvényben kell lennie.  

 

A biztosíték Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek 

Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy 

biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási 

szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 

 

Bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 

kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és 

kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket: 

- garantáló megnevezése; 

- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő); 

- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait; 

- a szerződés tárgyát; 

- azon tényt, hogy a garantáló mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, a 

bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a végleges műszaki átadás-

átvételtől számítottan a jótállási időszak végéig kell, hogy érvényben maradjon); 

- azon kikötést, hogy ezen összegből Megrendelő lehívhat, amennyiben a nyilatkozata 

szerint Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit; 

- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan és 

feltétel nélküli és annak kiállítója az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a kiállító vagy 

bármely más fél által támasztott követelmény vagy vita ellenére kifizetést teljesít. 
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Megrendelő jogosult a biztosítéknak - Vállalkozó jótállási kötelezettségéhez igazodóan 

ésszerű mértékű - igénybevételére, tekintet nélkül Vállalkozó bármely ellenvetésére, ha 

Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó a jótállás körébe tartozó kötelezettségét nem 

teljesítette, és Megrendelő a jótállás körébe tartozó jogos igényét érvényesíteni kívánja. A 

biztosíték érvényességi határidején belül Vállalkozónak a jótállás körébe tartozó 

kötelezettségszegése vagy mulasztása önmagában megalapozza Megrendelő azon jogát, hogy 

a biztosítéknak kötelezettségszegéssel vagy a mulasztással arányos részét igénybe vegye. 

 

Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy az érdekkörén kívül álló késedelem esetén - 

amennyiben az a futamidők lejártára tekintettel szükséges - a biztosíték futamidejének jelen 

pontnak megfelelő meghosszabbítását kérje. 

 

Amennyiben Vállalkozó a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 

biztosítékot a szerződésszerű teljesítést követően, Megrendelő rendelkezésére bocsátja, 

akkor Megrendelő a teljesítési biztosítékot, ha az az előírt pénzösszegnek Megrendelő 

számlájára történő befizetéssel, átutalással került teljesítésre 2 munkanapon belül 

visszafizeti, visszautalja, vagy ha a biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 

garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított 

- készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel került teljesítésre, akkor a 

vonatkozó kötelezvényt 2 munkanapon belül visszaszolgáltatja. 

 

Vállalkozó egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a 

szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell 

állnia. 

 

XII. Egyéb rendelkezések 

 

XII.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során keletkező esetleges viták 

(műszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a létesítmény megvalósítását, nem adnak alapot 

a teljesítési határidő módosítására.  

 

XII.2. Jelen szerződés feltételei kizárólag a Kbt. 141. §-ával, valamint az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet meghatározott esetben 

módosíthatóak. Nem minősül a jelen szerződés módosításának a Felek cégadataiban, 

bankszámlaszámában, a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változások, azonban a Felek 

kötelesek haladéktalanul írásban tájékoztatni egymást ezen változásokról. 

 

XII.3. Vállalkozó a vállalkozói munka kivitelezésével kapcsolatban nyilvános közleményre 

csak Megrendelő előzetes beleegyezésével, és az általa elfogadott tartalommal jogosult.  

 

XII.4. A vállalkozói munka részének kell tekinteni minden olyan munkarészt is, amik a 

közbeszerzési dokumentumban, illetve annak mellékleteiben részletesen nincsenek 

specifikálva, de a szokványos, jellemző használathoz, illetve a használatba vételi engedély 

kiadásához szükségesek, a hatósági követelményekben előírtak. Megrendelő a jelen szerződés 

tárgyát képező műszaki tartalmat teljeskörűen megvizsgálta és előkészítette. Különös 

tekintettel a jelen szerződéssel érintett épület(ek) szakhatósági engedélyeinek - a 

kivitelezéshez kapcsolható és azzal esetlegesen módosuló - meglétére vagy a munkálatok 

során bekövetkező ellenőrzés során felmerülő igényekre vonatkozóan. Megrendelő nem 

támaszthat igényt Vállalkozóval szemben olyan hatósági engedély megszerzésére a jelen 

szerződésben foglalt kivitelezési munkákra való hivatkozással, mellyel korábban nem 

rendelkezett vagy az érvényét vesztette és a szerződés megkötésekor előre látható volt azok 
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szükségessége (tűz- és katasztrófavédelmi előírások, érintésvédelem, villámvédelem egyéb 

szakhatósági engedélyek). 

 

XII.6. Felek megállapodnak, hogy jogvita esetén a keresetlevél benyújtása előtt kötelesek 

megkísérelni a jogvita peren kívüli elintézését. Felek rögzítik, hogy csak abban az esetben 

fordulnak bírósághoz, amennyiben az egyeztetés 15 naptári napon belül nem vezet 

eredményre. 

 

XII.7. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvényben foglalt feltételeknek megfelel, vagyis átlátható szervezetnek 

minősül. 

 

XII.8. Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1 pont alkalmassági követelmény körében megjelölt 

szakembernek az alkalmasság tekintetében előírt építőipari kivitelezési szakmai gyakorlatát 

meghaladó szakmai gyakorlata (hónapban) …….  

 

Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.3 pont alkalmassági követelmény körében megjelölt 

szakember …… projektben szerzett gázbázisú abszorpciós hőszivattyúk beüzemelésére 

vonatkozó gyakorlatot, ahol a feladatot egészségügyi intézményben folyamatosan működő 

kiemelt gyógyászati helyiségek (műtő vagy intenzív szoba) és fekvőbeteg ellátás funkciójának 

biztosítása mellett látta el. 

 

XII.9. A jelen szerződésben megjelölt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét 

képezik, az alábbi fontossági sorrendben. 

 

1. sz. melléklet Műszaki leírás, Vállalkozó ajánlata (fizikailag nem kerül 

csatolásra) 

2. sz. melléklet Pénzügyi és műszaki ütemterv (fizikailag nem kerül csatolásra) 

3. sz. melléklet Felelősségbiztosítási kötvény 

4. sz. melléklet Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása 

5. sz. melléklet A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. (adott esetben) 

 

 

Felek a jelen szerződést annak elolvasását és kölcsönös értelmezését követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

 

 

 

Budapest, 2018. …………. 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Betegápoló Irgalmas Rend 

P. Kozma Imre OH 

…………………………… 
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