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I. Általános információk 
 
A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) az eljárás megindításának, azaz az ajánlattételi felhívás 
kiküldésének napján hatályos állapota alapján kerül lebonyolításra. 
 
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő 
pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 
 
Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a 
gazdasági szereplők számára. 
 
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és a 
tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés 
tilos. 
 
Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, 
valamint a benyújtott igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 
 
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikusan bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. A 
dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. 
 
Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlattételi felhívás és jelen dokumentáció 
gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, 
követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a 
kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok 
figyelembevétele. 
 
Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz 
szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei 
ajánlattevőt terhelik. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe 
ajánlattevőnek – a pontos információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására 
vonatkozó kérelmét. 
 
A megajánlott építési munkának teljes mértékben meg kell felelni a közbeszerzési 
műszaki leírásban foglaltaknak. A részletes közbeszerzési műszaki leírásban – egyes 
esetekben – esetleg gyártóra, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú, származású 
dologra, folyamatra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy 
védjegyre való hivatkozások, fantázianevek, márkajelzések csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő bármely, a műszaki 
leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, 
és minőségileg teljes mértékben egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel 
felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és 
tartósságában teljesen azonos, más gyártású termék szállítását is elfogadja akkor is, ha 
a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került 
feltüntetésre. 
 
Ajánlatkérő a műszaki paraméterek meghatározásakor minimális feltételeket 
fogalmazott meg, az előírtnak megfelelő, vagy annál magasabb műszaki 
paraméterekkel rendelkező termékek és szolgáltatások ajánlhatók. 
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Az ajánlatban közölt információk kizárólag jelen közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. 
 
Ajánlattevők az ajánlati dokumentációt bizalmasan kötelesek kezelni, azt kizárólag a 
jelen eljárás keretében lehet felhasználni. 
 
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem 
részeiben, az ajánlatot ajánlatkérőnek a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint az eljárás 
lezárulásától számított öt évig meg kell őriznie. 
 
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő egyéb szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) 
alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl írásos 
felhatalmazást kaptak. A személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a 
rendelkezésre állásukat bizonyító iratot. 
 

1. Az ajánlat nyelve 
 
Az ajánlatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. Minden nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentum esetében ahhoz magyar fordítást is csatolni kell. Ajánlatkérő az 
ajánlattevő által készített felelős fordítást is elfogadja. Fordítások benyújtása esetén az 
ajánlattevő köteles az ajánlatban található fordítások tartalmi megfelelőségéről, az 
ennek vonatkozásában vállalt felelősségéről nyilatkozni. 
 

2. Összeférhetetlenség 
 
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, 
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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. 
 
Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan 
személy (szervezet) részvétele az eljárásban, 
a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, 
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a 
közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés 
érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, 
b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [Kbt. 
28. § (4) bekezdés] vett részt, 
c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) 
benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, 
feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt 
vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő részére rendelkezésre 
bocsátott adatok körét meghaladó információt. 
 
Az ajánlattevő az eljárásból a Kbt. 25. § alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési 
eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem 
biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosítás 
kérés útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő 
bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az 
esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi 
helyzetet más módon elhárítsa. Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a 
gazdasági szereplő által tett intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok 
elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni. 
 

3. A gazdasági szereplőkre vonatkozó szabályok 
 
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közös 
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők 
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell 
a közös ajánlattevők megjelölését. A kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a 
felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló 
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a képviselőnek küldi meg. A közös 
ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Az 
egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi 
határidő lejárta után változás nem következhet be. 
 
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, 
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c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem 
igazolhatja. 
 

4. Az ajánlattétel költségei 
 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az 
ajánlattevő viseli, ezekkel kapcsolatban az ajánlatkérő semmilyen módon 
nem tehető felelőssé. 
 
Ajánlattevő az ajánlattal kapcsolatos költségeinek megtérítését semmilyen jogcímen 
nem követelheti ajánlatkérőtől. Az ajánlatkérő nem téríti meg az ajánlattevőnek a 
helyszín esetleges megtekintésével és vizsgálatával, vagy az ajánlat elkészítésével 
összefüggésben felmerült kiadásait. Az ajánlat elkészítéséért díj nem számítható fel. 
 

5. Az eljárással kapcsolatos fontosabb időpontokat az ajánlati felhívás 
tartalmazza, a határidők számítására a Kbt. 48. §-ában meghatározott 
rendelkezések irányadók. Az ajánlattételi felhívásban megadott határidők 
magyar idő szerint értendők. 
 

6. Definíciók: 
 
ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot 
nyújt be 
 
alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan 
közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész 
vagy alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 
 
cégszerű aláírás: a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésére figyelemmel a cégjegyzésre jogosultnak 
a cég nevében olyan módon, illetve formában kell saját kezűleg aláírnia, ahogyan azt a 
hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), 
illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. 
 
gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek 
csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását 
vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; 
 
hiteles másolat: valamely dokumentumról közjegyző által, illetve annak jelenlétében 
készített másolat, amelynek eredetivel való egyezőségét a közjegyző ellenjegyzéssel 
tanúsítja; 
 
közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a 
közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós 
beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre 
ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az 
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eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, 
ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági 
szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan 
költségvetés; 
 
meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek 
közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében:  
a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő 
részvények névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét, 
b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a 
befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel 
azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják 
szavazati jogukat, feltéve hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek, 
c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a 
felügyelőbizottság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét 
megválassza (kijelölje) vagy visszahívja; 
 
szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses 
feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat; 
 

7. Anyagi fedezet, szerződéskötési jogosultság 
 
Ajánlatkérő kijelenti, hogy az eljárás eredményeként megkötendő szerződés 
megkötésére vonatkozó jogosultsággal és a teljesítés időpontjára vonatkozóan 
megfelelő anyagi fedezettel rendelkezik. 
 

8. Üzleti titok 
 
A 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. A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja 
üzleti titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- 
vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó 
információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 
vonatkozó információkat és adatokat, 
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d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide 
nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § 
(1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem 
értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 
44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak 
és a Kbt. 44. § (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
 
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a 
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti 
értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. 
§ (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az 
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 

9. Alkalmazandó jogszabályok 
 
A jelen ajánlati dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott 
kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt 

 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 
 a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

 az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadók. 
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II. Az eljárás folyamata 
 

1. Az ajánlattételi határidő módosítása, a felhívás és a dokumentáció 
módosítása, visszavonása 
 
Ha az ajánlatkérő olyan felhívás tartalmát kívánja módosítani, amelyet nem tettek 
hirdetményben közzé vagy egyéb hirdetményben közzé nem tett közbeszerzési 
dokumentumokat módosít, a módosításról ajánlattételi felhívás és az ajánlattételre 
vonatkozó közbeszerzési dokumentumok esetén az ajánlattételi határidő lejártáig 
egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplőket, vagy azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket 
jelezték. 
 
Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, 
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő a Kbt. 

56. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben 
[Kbt. 56. § (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 Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjától 
eltérően nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési 
dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi 
határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizedik, ha a módosításról hirdetményt 
kell feladni, annak feladása az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 
legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem jelentős a közbeszerzési dokumentumok 
módosítása, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését. 
 
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást nyílt eljárás esetén az ajánlattételi 
határidő lejártáig vonhatja vissza. Ha az eljárást megindító felhívást hirdetményben 
közzétették, a Kbt. 53. § (1) bekezdés szerinti határidő lejárta előtt a visszavonásról 
hirdetményt kell feladni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, 
akik az ajánlatkérőnél érdeklődésüket jelezték. A nem hirdetménnyel induló 
eljárásokban az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni 
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket. 
 

2. A kiegészítő tájékoztatás 
 
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a 
megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa 
meghatározott szervezettől. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően 
ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben kell 
megadni. 
 
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik 
napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező 
megadnia. 
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Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a válaszadási határidőben megadni, vagy a 
kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, a 
Kbt. 52. § (4) bekezdése szerint kell eljárni. 
 
A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők 
esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni vagy meg 
kell küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt 
az ajánlatkérőnél jelezte. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem 
jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát 
az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg. 
 

3. Az ajánlatok módosítása és visszavonása 
 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja 
az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell 
tekinteni. 
 
Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. 
 

4. Ajánlati kötöttség 
 
Az ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától 
kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlattételi felhívás tartalmazza. 
Minden annál rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít. 
 
Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az 
ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség 
fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott 
időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban 
nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 
hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem 
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig 
fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség 
lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során 
ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 
 
A nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetben - a második 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról 
szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától 
számított harminc - építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik. 
 

5. Az ajánlatok benyújtási határideje 
 
Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül 
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A személyesen 
benyújtott ajánlat átvételét ajánlatkérő a helyszínen átvételi elismervény formájában 
írásban visszaigazolja. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos 
kockázatot az ajánlattevő viseli. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges 
kézbesítése minősül. 
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Az ajánlatoknak legkésőbb 2017. július 20. napján 8:30 óráig meg kell 
érkezniük az alábbi címre:  

Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. 
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109., VI. emelet 

(ügyvezető titkársága) 
 

6. Az ajánlatok felbontása 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában 
kezdi meg. 
 
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát és a bontási eljárás kezdeti 
időpontját az MR1 Kossuth Rádió vagy a Magyar Telekom Nyrt. 180-as 
hívószám pontos idő jelzése szerint állapítja meg. 
 
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 
meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő 
esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek 
lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. 
 
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 
szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt 
ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is. 
 
Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatok 
ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt 
napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. A határidő után beérkezett ajánlat 
benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleértve az 
elkésett - ajánlattevőnek megküldeni. 
 

7. A bírálat folyamata 
 
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
 
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e 
olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során 
az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az ajánlattevő nyilatkozatát elfogadni, 
valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség 
szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az 
ajánlattevő nyilatkozatával egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt. 69. 
§ (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is. A megfelelőnek talált 
ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli. 
 
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles 
az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt 
munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, 
valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok 
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tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények 
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 
 
Ha a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 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 ajánlattevő nyilatkozatának 
tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen 
kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt hívja fel a Kbt. 69. § (4) bekezdés 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 Kbt. 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban 
foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 
 
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a 
Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint 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. 
 
Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely 
gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt 
munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 
69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat. 
 
Az ajánlattevő utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa az 
alkalmassági követelmények, a kizáró okok fenn nem állása és a Kbt. 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata alapján az 
ajánlatkérő által figyelembe vett értékek teljesülését. Az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés, a kizáró okok fenn nem állása és a Kbt. 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumok tekintetében figyelembe vett értékek teljesülése esetén 
az ajánlat akkor is érvényes, ha a benyújtott igazolások eltérnek a korábbi 
nyilatkozatban feltüntetett adatoktól. 
 
Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely 
tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra 
alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve 
közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem 
magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy 
információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások 
közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített 
nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas 
nyilvántartásnak. 
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Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolás, nyilatkozat tartalmának 
ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől, hatóságtól vagy 
gazdasági szereplőtől információt kérni. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az 
ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül 
meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban 
végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének 
megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatkérő 
nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen eljárásra tekintettel az 
ajánlatkérő nem élhet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának 
lehetőségével a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint. 
 

8. Hiánypótlás, felvilágosítás kérése, számítási hiba javítása 
 
Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a 
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, 
nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást 
kérni. 
 
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a 
többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére 
megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó 
hiányokat. 
 
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési 
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban 
szereplő iratokat - ideértve a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó 
dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet. 
 
Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan 
gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, 
amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) pontja szerinti, korábbi eljárásban 
tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy - ha az ajánlatkérő előírta - a 
Kbt. 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő 
kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt a kizárt helyett szükség 
esetén más gazdasági szereplő megnevezésére. 
 
Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - a Kbt. 
71. § (2) bekezdése szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van 
folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő 
nem hívta fel hiánypótlásra. 
 
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási 
felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb 
hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem 
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel 
lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy az eljárást megindító felhívásban 
feltüntette, hogy ilyen esetben nem - vagy csak az általa meghatározott korlátozással - 
rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során 
már nem pótolható. 
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Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint és csak 
olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges. 
 
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: 
a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő 
szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire 
vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre 
vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén 
az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, 
módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat 
vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor 
kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
 
A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni 
kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a Kbt. 71. § (4) bekezdésben 
foglalt esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor 
figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább 
egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál 
nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül 
bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember 
adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, 
és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha a Kbt. 
76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre 
vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre 
vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül 
felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása 
keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az 
értékeléskor - feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor 
kevésbé kedvező - azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan 
csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen 
megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték 
megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a felolvasólapon 
feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között 
olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor 
kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe 
venni. 
 
Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás 
megadása Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelel. A Kbt. 71. § (3) vagy (8)-(9) bekezdés 
rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását 
nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt 
(példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 
 
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak 
javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen 
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített 
ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A 
számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, 
haladéktalanul tájékoztatni kell. 
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Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a 
többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett 
szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési 
szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan 
értékelésre kerülő eleme tekintetében. 
 
Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének 
gazdaságosságára, 
b) a választott műszaki megoldásra, 
c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 
d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, 
e) a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek való megfelelésre, vagy 
f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik. 
 
Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság 
kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő 
egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára 
megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az 
ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő 
köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják 
megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 
 
Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért 
tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a Kbt. 73. § 
(4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az 
ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az 
adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást 
kérhet az ajánlattevőtől. 
 
Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az 
ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott 
ajánlati elemeket megalapozó adatokat. 
 
Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja 
érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az 
ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami 
támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen okból érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérő 
köteles tájékoztatni - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - az Európai Bizottságot. 
 
A Kbt. 72. § (1)-(6) bekezdésben foglalt eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra 
az esetre is, ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt 
kötelezettségvállalást. Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az 
ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott 
kötelezettségvállalás teljesíthető. 
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9. Az ajánlat érvénytelensége 
 
Érvénytelen az ajánlat, ha: 
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 
c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült 
magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való 
megfelelést; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 
értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 
f) az ajánlattevő 
fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti 
titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem 
megfelelő. 
 
A Kbt. 73. § (1) bekezdésében foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul 
alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [Kbt. 72. §]. 
 
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem 
felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, 
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. 
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 
A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden 
évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé 
honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb 
munkabérről. 
 
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha 
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 
b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb 
összegben bocsátotta rendelkezésre; 
c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan 
összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során 
érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja. 
 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
a) a kizáró okok [Kbt. 62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
 
Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 
a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) 
bekezdés], 
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem 
kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés] 
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10. Az eljárás eredménye 
 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek és bírálati szempontok 
szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
 
Eredménytelen az eljárás, ha 
a) nem nyújtottak be ajánlatot; 
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be; 
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és 
egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát. 
 
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha 
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való 
elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés]; 
b) a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés 
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel; 
c) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit 
súlyosan sértő cselekményt követ el; 
d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és 
az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás 
lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja 
eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés 
megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége 
helyreállítható. 
 
Ha az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő 
ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal 
érintett részére állapítható meg. Ha az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban 
rögzítette és megindokolta, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll 
érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében 
eredménytelenné nyilváníthatja. 
 

11. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről 
 
Az 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. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az 
ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti 
tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, 
telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 
 
Az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől 
számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az 
érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött 
szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést 
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azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az 
eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést 
orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy 
elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni. 
 
Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás 
névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre 
vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő 
legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles 
egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek. 
 

12. A szerződés megkötése 
 
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös 
ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési 
eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 
megfelelően. Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő 
ajánlattételt, az egyes részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni. Az 
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 
 
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti 
időtartama alatt köteles megkötni. Ha a Kbt. másként nem rendelkezik, nem köthető 
meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor 
és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés 
eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját 
követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve, ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot 
nyújtottak be. 
 
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a 
szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. 
§ (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési 
kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa 
előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem 
lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy 
felmondásnak lenne helye. 
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III. Segédlet az ajánlat összeállításához 
 
Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan 
figyelembevételével és az előírt okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok becsatolásával 
kell ajánlatát benyújtania. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja 
maga után, ha ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja 
be, hogy az tartalmilag, formailag nem felel meg az előbbiekben felsorolt 
dokumentumokban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás 
keretében nem korrigálja. 
 
Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták 
fejezetben található vonatkozó iratmintát javasolt felhasználni és megfelelően kitöltve 
az ajánlatban benyújtani. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő 
(az iratmintában szereplő adatokat teljes körűen tartalmazó) más okirat is benyújtható. 
 

1. Kizáró okok 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az 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: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi 
IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is; 
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás 
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés 
vagy hanyag kezelés; 
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka; 
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; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és 
bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette 
vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 
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c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy 
aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
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 
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen 
megállapított időtartam végéig; 
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás 
tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától 
számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra 
és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának 
megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság 
határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben 
meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki; 
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a 
valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis 
adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes 
igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a 
kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási 
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, 
az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az 
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis 
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett 
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, 
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; 
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte 
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a 
közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési 
eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került 
sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
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, 
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kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 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 jogerőre emelkedett közigazgatási - 
vagy annak felülvizsgálata esetén 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; 
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő 
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; 
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben 
meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a 
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és 
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést 
követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy 
bíróság - három évnél nem régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot 
szabott ki; 
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az 
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, 
kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és 
versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági 
Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző 
magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére 
vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) 
bekezdése szerinti végzésében megállapította; 
p) 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, közigazgatási vagy 
annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította; 
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és 
ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős 
határozata megállapította 
 
A gazdasági szereplő akkor sem lehet 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 
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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. 
 
A kizáró okok igazolási módja: 
 
Ajánlattevőnek a Rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem 
tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, ennek 
keretében 
 nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró 

okok hatálya alá; 
 a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja 

és a Rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia 
(nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az 
ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) 
vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot kell benyújtania; ha a 
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) 
vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó 
nyilatkozatot kell benyújtania); 

 az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, 
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az 
eljárásban előírt kizáró okok. 

 
Az ajánlatkérő a kizáró okok igazolására csak a felhívás megküldésének napján vagy 
azt követően kelt dokumentumokat fogad el. 
 
Öntisztázás: A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok 
kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési 
eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - 
vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - 
jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat 
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok 
fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 
 

2. Az alkalmasság igazolása 
 
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására az 
ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozatot kell 
benyújtani. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet 
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait 
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rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés előzetes igazolására vonatkozó nyilatkozatot. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat 
ennek során kell benyújtani. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége 
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy 
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet 
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében 
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. 
 
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az 
adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd a Kbt. 65. § 
(7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági 
szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha 
a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az 
esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az 
alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal 
összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 
 
Azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a Rendelet 30. §-ban és a 39. 
§-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági 
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén 
való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett 
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert 
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is 
köteles az ajánlatkérő elfogadni 

 a Rendelet 19. § (1) bekezdésben 

 a Rendelet 21. § (1)-(3) bekezdésében 
foglalt egyéb igazolási módok helyett. 
 

3. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat, opció (vételi jog) 
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Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során nem jogosult részajánlatot benyújtani. 
 
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem 
nyújthat be. 
 
Az érvénytelen többváltozatú (alternatív) ajánlat az egyidejűleg benyújtott teljes és a 
műszaki előírásoknak megfelelő ajánlatot is érvénytelenné teszi. 
 

4. Az értékelési szempontok 
 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés b) pontja alapján, a legjobb ár-
érték arányt képviselő ajánlat szempontja szerint értékeli. 
 
Az értékelés módszerének részletes leírását lásd az ajánlattételi felhívásban. 
 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a 
legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes. 
 
Ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a 
legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési 
szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési 
pontszámot kapott. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha 
a legkedvezőbb ajánlat az előbbi módszerrel nem határozható meg. 
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a) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények 
 
Az ajánlatokat 1 eredeti nyomtatott és 1 elektronikus példányban kell benyújtani. 
Amennyiben az eredeti nyomtatott és az elektronikus példányok között bármilyen 
eltérés van, az eredeti nyomtatott példány tartalma az irányadó. 
 
 Az ajánlat eredeti nyomtatott példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a 

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

 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 ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám szerint megtalálhatóak. 

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

 
A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: 

 
az ajánlattevő neve 

PTS-171 számú közbeszerzési eljárás 
egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 

Az ajánlattételi határidő (2017. július 20. napján 8:30 óra) előtt felbontani TILOS! 
 

Ha az ajánlattételi határidő módosul, a módosított ajánlattételi határidőt kell feltüntetni 
a csomagoláson. 
 
Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem 
zártnak, ha annak további roncsolása nélkül az ajánlatban foglaltak megismerhetők. 
 
A teljes ajánlatot szkennelve CD / DVD lemezen is be kell adni (jelszó nélkül 
olvasható, de nem módosítható .pdf formátumban). A CD / DVD lemezen benyújtott 
dokumentumokat azonos tartalommal nyomtatott formában is szerepeltetni kell az 
ajánlatban. Amennyiben a CD / DVD lemezen és a nyomtatott formában megadott 
adatok között eltérés van, vagy a benyújtott CD / DVD lemez tartalma nem olvasható, 
úgy az ajánlatkérő a nyomtatott formában megadott adatokat tekinti irányadónak. 
 
A beárazott költségvetést CD / DVD lemezen is be kell adni (.xls vagy .xlsx 
formátumban). A CD / DVD lemezen benyújtott dokumentumokat azonos tartalommal 
nyomtatott formában is szerepeltetni kell az ajánlatban. Amennyiben a CD / DVD 
lemezen és a nyomtatott formában megadott adatok között eltérés van, vagy a 
benyújtott CD / DVD lemez tartalma nem olvasható, úgy az ajánlatkérő a nyomtatott 
formában megadott adatokat tekinti irányadónak. 
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b) Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények 
 
Ajánlattevőnek ajánlatában az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell szerepeltetni, amennyiben a dokumentációban leírtak 
alapján az adott nyilatkozat, igazolás, egyéb dokumentum az ajánlattevőre, alvállalkozóra, illetőleg az alkalmasság igazolásában részt 
vevő egyéb szervezetre vonatkozik. Az ajánlatban benyújtott dokumentumoknak meg kell felelni a táblázatban részletezett tartalmi és 
formai követelményeknek. 
 
AT = ajánlattevő 
AI = alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 
a.e. = adott esetben 
 
Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok 

dokumentum megnevezése 

kinek kell 
benyújtani tartalmi követelmény formai követelmény 

AT AI 

borítólap X  az Iratminta szerint  

tartalomjegyzék X  tartalmazza az oldalszámokat  

felolvasólap X  az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

nyilatkozat a 4. értékelési 
részszempontra tett megajánlás 
alátámasztására 

X  az Iratminta szerint a szakember által aláírva 

dokumentumok az 5. értékelési 
részszempont alszempontjaira tett 
megajánlás alátámasztására 

X  
a megajánlott berendezés 
műszaki dokumentumai 

egyszerű másolatban 

1. Általános jellegű dokumentumok     

meghatalmazás a.e. a.e. az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

aláírási címpéldány(ok) X a.e. 

azon cégjegyzésre jogosult 
képviselőé, aki az ajánlatot 
aláírja, vagy annak aláírására 
meghatalmazást ad 

egyszerű másolatban 
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dokumentum megnevezése 

kinek kell 
benyújtani tartalmi követelmény formai követelmény 

AT AI 

közös ajánlattevők megállapodása X  

tartalmaznia kell az 
egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló 
nyilatkozatot és a 
közbeszerzési eljárásban a 
közös ajánlattevők nevében 
eljárni jogosult képviselő 
megnevezését 

cégszerűen aláírva 
(minden közös ajánlattevő által) 

nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés 
alapján 

X  az Iratminta szerint 
cégszerűen aláírva 
eredetiben aláírva 

2. Kizáró okok fenn nem állásának 
igazolása 

    

nyilatkozat a kizáró okokról 
 
nyilatkozat az alvállalkozó és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában 
résztvevő más szervezet 
vonatkozásában fennálló kizáró okokról 

X a.e. az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontja szerinti kizáró okról 

X  az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

3. Alkalmasság igazolása     

nyilatkozat az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet igénybe vételéről 

X  az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 
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dokumentum megnevezése 

kinek kell 
benyújtani tartalmi követelmény formai követelmény 

AT AI 

az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezet kötelezettségvállaló 
nyilatkozata 

 a.e. 

olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását 
tartalmazó okirat, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt 

cégszerűen aláírva 

nyilatkozat az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelésről 

a.e. a.e. az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

4. Egyéb dokumentumok     

beárazott költségvetés X  
kiadott árazatlan költségvetés 
beárazásával 

cégszerűen aláírva 

egyenértékű megajánlás esetén az 
egyenértékűség igazolása 

a.e.   egyszerű másolatban 

nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról X  az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

titoktartási nyilatkozat X a.e. az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

nyilatkozat üzleti titokról X  az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

indokolás üzleti titok vonatkozásában a 
Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján 

a.e.  
abban az esetben, ha az 
ajánlat tartalmaz üzleti titkot 

cégszerűen aláírva 

nyilatkozat fordításokról a.e.  az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

nyilatkozat folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás 
vonatkozásában 

X  az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

változásbejegyzési kérelem és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolás 

a.e.  

abban az esetben, ha 
cégügyben el nem bírált 
változás bejegyzése van 
folyamatban 

egyszerű másolatban 
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dokumentum megnevezése 

kinek kell 
benyújtani tartalmi követelmény formai követelmény 

AT AI 

nyilatkozat 
- biztosítékok rendelkezésre 

bocsátásáról 
- felelősségbiztosításról 
- minőségről 

X  az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bekezdése 
alapján 

X  az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

CD / DVD X  
teljes ajánlat 
beárazott költségvetés 

teljes ajánlat: jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható .pdf 
beárazott költségvetés: .xls vagy .xlsx 

 
 
A Kbt. 69. § szerinti bírálat során benyújtandó dokumentumok 

dokumentum megnevezése 

kinek kell 
benyújtani tartalmi követelmény formai követelmény 

AT AI 

1./a Szakmai tevékenység 
végzésére vonatkozó alkalmasság 

    

     

1./b Pénzügyi, gazdasági 
alkalmasság 
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dokumentum megnevezése 

kinek kell 
benyújtani tartalmi követelmény formai követelmény 

AT AI 

1./c Műszaki, szakmai alkalmasság     

referenciaigazolás a.e. a.e. 

legalább az alábbiakat 
tartalmazza: 
 a szerződést kötő másik 

fél megnevezése, székhelye, 
 az építési beruházás 

tárgya, 
 az építési beruházás 

mennyisége (rövid műszaki 
tartalma) olyan 
részletességgel, hogy abból a 
műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság megállapítható 
legyen, 
 a teljesítés kezdő és 

befejező időpontja 
(év/hónap/nap pontossággal, 
az ajánlatkérő befejező időpont 
alatt a műszaki átadás-átvétel 
sikeres befejezésének 
időpontját érti), 
 a teljesítés helye, 
 nyilatkozat arról, hogy a 

teljesítés a szerződésnek és az 
előírásoknak megfelelően 
történt-e. 

egyszerű másolatban 
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dokumentum megnevezése 

kinek kell 
benyújtani tartalmi követelmény formai követelmény 

AT AI 

nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberről 

a.e. a.e. 

• név, 
• képzettség, 
• felelős műszaki vezető 
esetében a jogosultság 
kamarai száma (ha már 
rendelkezik vele) / szerelő 
szakember esetében a 
minősítés jele, 
• megszerzett gyakorlat 
időtartama 

cégszerűen aláírva 

jogosultság igazolása (ha már 
rendelkezik vele; amennyiben az 
igazolás magyar nyelven rendelkezésre 
álló, elektronikus, hatósági vagy 
közhiteles nyilvántartásból ingyenesen 
megismerhető, azt az ajánlatkérő 
ellenőrzi) 
 
vagy 
 
végzettség igazolása 

a.e. a.e. 

felelős műszaki vezető 
szakember esetében 

kamarai névjegyzékbe vétel 
igazolása 
vagy 
a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges 
végzettséget igazoló 
bizonyítvány, diploma 

 
szerelő szakemberek esetében 

minősítését alátámasztó 
vizsgabizonyítvány 

egyszerű másolatban 
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ProTender System Kft. E-mail: pap.laszlo@ptsys.hu 
1165 Budapest, Mészáros József u. 4. I./9. Telefon: +36/30-321-7150 
Adószám: 23083051-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-952116 

dokumentum megnevezése 

kinek kell 
benyújtani tartalmi követelmény formai követelmény 

AT AI 

szakmai önéletrajz a.e. a.e. 

felelős műszaki vezető 
szakember esetében 
 
meg kell adni azokat az építési 
beruházásokat (kezdési és 
befejezési időpontjukat 
legalább év/hónap 
pontossággal), amelyek során 
a megnevezett szakember a 
gyakorlatot megszerezte, és a 
megnevezett építési 
beruházások során a 
megnevezett szakember által 
ellátott feladatot 

a szakember által aláírva 

a szakember nyilatkozata a szerződés 
teljesítésében való személyes 
részvételről 

a.e. a.e.  a szakember által aláírva 
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IV. Közbeszerzési műszaki leírás (specifikáció) 
 
Lásd az elektronikus mellékletben: 

 árazatlan költségvetés 
 műszaki leírás 
 tervdokumentáció 

 
A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. 8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1. alatti 
rehabilitációs intézetében tervezzük az épület kijelölt helyiségeinek klimatizálását. 
 
Az I., II., III., IV., V. emeleten a betegszobákban, orvosi rendelőkben és az ebédlőben, 
konyhában a hűtést a lapos tető felépítményén elhelyezett 3 db direkt elpárologtatós 
VRF rendszerrel (változó hűtőközeg-áramú) működtetett beltéri egységek látják el. A 
tetőn elhelyezett 3 db kültéri egység összes hűtési teljesítménye: 113 kW, összsúly: 
900 kg. Helyszínre történő elhelyezéshez a helyi adottságok miatt daruzás szükséges. 
 
A meglévő konyha szellőzés átalakítását is tervezzük. A meglévő szellőzőgép 
paramétereinek változatlanul hagyása mellett, az új befúvó hálózatot, a konyhai 
elágazó idomtól négyszögletes légcsatorna hálózattal alakítjuk ki. A négyszögletes 
elemek kialakítását a kis belmagasság és a gerendák belógása tette szükségessé. A 
nyári időszakban, a befújt levegő hűtésére, a meglévő légkezelőbe, gyárilag kialakított 
helyre egy direkt elpárologtatós elven működő hűtő hőcserélőt tervezünk. A 
hűtőegység teljesítményé 24 kW. A befújt légmennyiség szabályozhatósága érdekében, 
a szellőző gépházban, frekvenciaváltót terveztünk beépíteni. 
 
A konyhai szellőztetési, hűtési munkálatokkal érintett terület: 70 m2. 
Az I., II., III., IV., V. emeleten a betegszobákban, orvosi rendelőkben és az ebédlőben 
a hűtés kialakítással érintett terület: 932 m2. 
 
A munkaterületet az ajánlatkérő a szerződéskötést követő 1 héten belül – vagy 
amennyiben a nyertes ajánlattevő azt későbbi időpontban kéri, akkor abban az 
időpontban – adja át a nyertes ajánlattevőnek. 
 
Egyéb feltételek: 

 a kivitelezést a kivitelezéssel nem érintett területek betegforgalmának 
folyamatossága mellett, a betegellátás lehető legkisebb mértékű zavarásával 
kell megvalósítani 

 a zajjal járó munkafolyamatok időbeli ütemezését előre egyeztetni kell az 
ajánlatkérő képviselőjével 

 a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során köteles heti rendszerességgel 
kooperációt tartani 

 a kivitelezési munkákhoz az ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja rendelkezésre 
a vizet és a villamos energiát, valamint biztosítja a terveket 

 
Az ajánlatkérő átalányáras szerződés megkötéséhez kér ajánlatot az ajánlattevőktől. 
Ennek alapján az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan tétel ellenértékét, amely 
vagy az árazatlan költségvetésben, vagy a tervdokumentációban beazonosíthatóan 
szerepel. (Lásd a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdését.) A pótmunka 
jogosságát a műszaki ellenőrnek le kell igazolni. 
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésében foglaltakra, amely szerint aránytalanul 
alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott rezsióradíj 
alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért 
felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél. 
Ajánlatkérő a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló 15/2017. (VI. 
7.) MvM rendeletben meghatározott értéket tekinti irányadónak. 
 
 
Azok a műszaki minimumkövetelmények, amelyeknek a megajánlott berendezéseknek 
meg kell felelni, és amelyek alapján az ajánlatkérő – a műszaki leírásban megadott 
típusoktól eltérő, egyenértékű típusok megajánlása esetén – az egyenértékűséget 
vizsgálja: 
 
Kültéri egységek: (EUROVENT minősítés szerint) 
1./ hűtési teljesítmény 28 kW, fűtési teljesítmény max. 31,5 kW kültéri egység 
esetében: 
- EER: min. 3,60 
- COP: min. 4,20 
- hangnyomás (hűtés) max. 60 dB 
 
2./ hűtési teljesítmény 40 kW, fűtési teljesítmény max. 45 kW kültéri egység esetében: 
- EER: min. 3,45 
- COP: min. 4,00 
- hangnyomás (hűtés) max. 61 dB 
 
3./ hűtési teljesítmény 45 kW, fűtési teljesítmény max. 50 kW kültéri egység esetében: 
- EER: min. 3,25 
- COP: min. 3,50 
- hangnyomás (hűtés) max. 64 dB 
 
 
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatában nem a kiadott árazatlan költségvetésben 
szereplő típusú, hanem azzal egyenértékű termékekre, anyagokra, eszközökre, 
berendezésekre tesz ajánlatot, azt a benyújtott árazott költségvetésben az alábbi 
módon kell jelölni: 
1.) Azt a tételt, amelyikben meghatározott termékkel, anyaggal, eszközzel, 
berendezéssel egyenértékű megajánlást tesz, benne kell hagyni a költségvetésben, 
nem kell beárazni, és a mennyiségét „0”-ra kell módosítani. 
2.) Azt a tételt, amelyiket az 1.) pontban meghatározott tétel helyett, azzal 
egyenértékűként ajánl meg, azt közvetlenül az 1.) pontban meghatározott tétel után 
kell beszúrni a költségvetésbe, a megfelelő műszaki részletességgel és a szükséges 
mennyiségben meghatározva, beárazva, jól látható módon (pl. vastag betűtípussal, 
keretes cellákkal, eltérő kitöltő színnel, …) kiemelve a többi tétel közül. 
 
Egyenértékű megajánlás esetén az ajánlatban be kell nyújtani azokat a 
dokumentumokat is, amelyek alátámasztják, hogy az egyenértékűként megajánlott 
termékek, anyagok, eszközök, berendezések az ajánlatkérő által megadott termékek, 
anyagok, eszközök, berendezések meghatározott paramétereivel azonos vagy azoknál 
kedvezőbb paraméterekkel rendelkeznek. 
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A nyertes ajánlattevő az ajánlatában megnevezett termékeket, anyagokat, eszközöket, 
berendezéseket köteles beépíteni. Az előbb részletezettek szerinti egyenértékű 
módosításon kívül az ajánlattevő nem jogosult az árazatlan költségvetés 
munkanemeinek és tételeinek módosítására. 
 
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az 
ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés 
megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést 
folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az 
egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, 
termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben 
egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesítő termék beépítéséről állapodnak 
meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell 
alkalmazni. 
 
A költségvetésben szereplő tételek nem változtathatók meg, az esetleges 
többletköltséget az ajánlattevőnek a költségvetés adott soraira osztva kell kalkulálnia. 
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés átalánydíjas volta miatt a nyertes 
ajánlattevő kötelezettsége mindazon munkák elvégzése, amely a szerződés teljes 
megvalósításához, illetve a (terv) dokumentációban foglaltak maradéktalan 
teljesítéséhez szükségesek. 
 
Amennyiben az ajánlattevők szükségesnek tartják a kiadott költségvetésben szereplő 
tételeken túl további tételek szerepeltetését, vagy a kiadottól eltérő mennyiségek 
feltüntetését, akkor azt kiegészítő tájékoztatás kérés keretében kell jelezniük. Az előbbi 
eltérések csak abban az esetben lehetségesek, ha az ajánlatkérő kifejezetten módosítja 
annak megfelelően a műszaki dokumentációt. 
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V. Szerződéstervezet 
 

PTS-171 
 

 

Vállalkozási szerződés 
 
amely létrejött egyrészről a 
 
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 

Székhelye: 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. 
Képviselője: Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető 
Cégjegyzék száma: 01-09-919878 
Adószáma: 18159422-2-42 

 
(továbbiakban: Megrendelő), 

 
másrészről a(z) 
 

CÉG NEVE: ……………... 
Székhelye: …………….………………… 
Képviselője: ………………..  
NÜJ száma: …………………….. 
Cégbírósága: …………….………………… 
Cégjegyzék száma: ……………….. 
Adószáma: …………………. 
Bankszámla száma: …………………….. 
Számlavezető pénzintézete: …………… 
Kivitelezői nyilvántartás száma: …………………….. 
 
(továbbiakban: Vállalkozó)  

 
között az alábbi tartalommal: 
 

A szerződés tárgya 
 
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő PTS-171 számon 

lefolytatott közbeszerzési eljárásának eredménye alapján a Megrendelő Hévízi 
Egészségügyi Központjában „egyes helyiségek klimatizálása” elnevezésű munkák 
elvégzését a mellékelt árajánlatban foglaltak figyelembe vételével. 

2. A kivitelezési munkákat jelen szerződés szellemében, az annak mellékleteként csatolt 
árajánlat alapján kell elvégezni. 

3. A munka elvégzéséhez szükséges tervdokumentációt a Megrendelő biztosítja, illetve 
szerzi be, a Vállalkozó pedig köteles a munkát a tervdokumentáció szerint elvégezni. 
Jelen szerződés aláírásakor a tervdokumentáció a Vállalkozó által ismert, a Vállalkozó 
ezeket megismerte, átvette. 

4. Megrendelő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdés és 135. § (12) bekezdés 
szerinti feltételes közbeszerzési eljárásként folytatta le. Megrendelő a beruházást 
idegen tulajdonon (MNV Zrt.) végezteti el, amelyhez szükséges a tulajdonos 
hozzájárulása, amely az eljárás megindításának időpontjában még nem állt 
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rendelkezésre. Megrendelő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha a tulajdonos 
kinyilvánítja, hogy a beruházás megvalósításához nem járul hozzá. Megrendelő a Kbt. 
135. § (12) bekezdés alapján a szerződés hatályba lépésének feltételeként kiköti a 
tulajdonosi hozzájárulás kézhezvételét, jelen szerződés – amennyiben azt a 
szerződéskötést megelőzően nem kapja kézhez Megrendelő – a tulajdonosi hozzájárulás 
kézhezvételét követő 2. munkanapon lép hatályba. A tulajdonosi hozzájárulás 
kézhezvételéről Megrendelő 1 munkanapon belül értesíti a Vállalkozót. 

 

A munka megkezdése 

 
5. A munkaterület a szerződéskötést követő 1 héten belül (vagy amennyiben a Vállalkozó 

azt későbbi időpontban kéri, akkor abban az időpontban) kerül átadásra (tényleges 
időpontját külön jegyzőkönyv rögzíti), amely időponttól számítva az építési területen lévő 
létesítmény valamennyi anyag, berendezés vonatkozásában a Vállalkozót teljes körű, 
minden kockázatra kiterjedő kárviselés terheli. A munkaterület őrzéséről a Vállalkozó 
köteles gondoskodni a munkaterület átadásától a sikeres műszaki átadás-átvételig. 

6. Az árajánlatban szereplő munkálatokon változtatni csak az építési naplóban történő 
bejegyzéssel és a Megrendelő előzetes jóváhagyásával lehetséges. 

7. Vállalkozó a kivitelezés helyszínét megtekintette, állapotát és a helyszíni körülményeket 
szemrevételezte. 

 

Vállalkozói teljesítmények összessége 

 
8. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képező munkát a jelen szerződés 

alapelveinek megfelelően és az abban szabályozottak, valamint a vonatkozó előírások és 
szabványok szerint teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 
vonatkozó magyar előírásoknak és szabványoknak megfelelő legmagasabb minőségben, 
az átadási határidőre hiba- és hiánymentesen elkészíti, és Megrendelőnek átadja. 
Nem az előírásoknak és szabványoknak megfelelő legmagasabb minőségű teljesítést 
Vállalkozó köteles haladéktalanul kijavítani, a szerződés szerinti teljesítési határidőn 
belül. 
Az előírásoknak és szabványoknak megfelelő legmagasabb minőség megállapítása az 
Építésügyi Ágazati Szabványok szerint történik. A minőség megállapításával kapcsolatos 
vita esetén Felek az ÉMI állásfoglalását fogadják el. 
Vállalkozó kötelezi magát továbbá, hogy úgy valósítja meg a szerződés tárgyát, hogy a 
megállapodás szerinti átadási időpontban megtörténhessen a műszaki átadás-átvétel. 
Az átadás-átvételi eljárás a Megrendelő, és Vállalkozó együttes jelenlétében történik, 
jegyzőkönyv felvételével. 

9. A Vállalkozó beszerzi a munka elvégzéséhez szükséges anyagokat, és felel a beszerzett, 
beépített anyagokért, szerkezetekért, szerelvényekért és berendezésekért, azok 
előírásoknak és szabványoknak megfelelő legmagasabb minőségéért. 

10. Vállalkozónak az általa felhasznált anyagokért és az általa végzett munkáért való 
felelőssége a Ptk. rendelkezései, ill. a külön jogszabályoknak a kötelező alkalmassági időt 
meghatározó rendelkezései az irányadóak. A szavatosság keretében, Vállalkozó a hibák 
kijavítását a Megrendelő felszólításától számított 5 munkanapon belül köteles 
megkezdeni és saját költségén, az elvárható indokolt határidőn belül kijavítani. 

Felek jogai és kötelezettségei a kivitelezés tartama alatt 
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11. Vállalkozó a munkaterület átvételekor a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak 
szerint építési naplót nyit, és azt a vonatkozó előírások szerint naprakészen vezeti. 
Megrendelő a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy 
a teljesítésben a Kbt. 138. §-ban foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 

12. Építési napló bejegyzésre jogosultak: 
Megrendelő részéről: 
 Név:   Czerván Erika 

Tel/Fax:  Tel: +36-1/881-0198;  06-30-748-9636 
Fax: +36-1/881-0192 

 NÜJ száma:   492719282 
szerepkör:  Építtetői feladatkör ellátója (meghatalmazással) 

 
Név:    Mozsár Tibor műszaki vezető 

 Tel/Fax:  Tel: +36-1/881-0191  Fax: +36-1/881-0192 
 NÜJ száma:  373913051 
 szerepkör:  Építtető meghatalmazottja 
  
 
Vállalkozó részéről felelős műszaki vezető(k): 
 Név:   ……………………………………. 
 Jogosultság:  ……………………………………. 
 Névjegyzéki szám: ……………………………………. 

Kamara: 
 Lakcím:  ……………………………………. 
 Tel / Fax:  ……………………………………. 
 NÜJ száma:  ……………………………………. 
 a képviselt cég neve: ……………………………………. 
 a képviselt cég adószáma: ……………………………………. 
 
 Név:   ……………………………………. 
 Jogosultság:  ……………………………………. 
 Névjegyzéki szám: ……………………………………. 

Kamara: 
 Lakcím:  ……………………………………. 
 Tel / Fax:  ……………………………………. 
 NÜJ száma:  ……………………………………. 
 a képviselt cég neve: ……………………………………. 
 a képviselt cég adószáma: ……………………………………. 
 
Vállalkozó részéről építési napló vezetésre kötelezett személy: 
 Név:   ……………………………………. 
 Jogosultság:  ……………………………………. 
 Névjegyzéki szám: ……………………………………. 

Kamara: 
 Lakcím:  ……………………………………. 
 Tel / Fax:  ……………………………………. 
 NÜJ száma:  ……………………………………. 
 a képviselt cég neve: ……………………………………. 
 a képviselt cég adószáma: ……………………………………. 
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Meghatalmazásuk a szerződés tárgyát képező munkával kapcsolatos valamennyi döntésre 
kiterjed a szerződésmódosítás kivételével, ami csak a Felek cégszerű aláírásával 
történhet. 

13. Vállalkozó alvállalkozót a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint jogosult igénybe venni. Az 
alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 
65%-át, továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az 
alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 
(Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 
hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenértékéből.) A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles 
a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 
szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a 
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 
hatálya alatt. A Megrendelő alvállalkozóval kapcsolatos esetleges kifogását az 
alvállalkozó igénybevételére vonatkozó értesítéstől ill. annak tudomására jutásától 
számított 4 munkanapon belül kell, hogy közölje a Vállalkozóval. 

14. Az eltakarásra kerülő munkák ellenőrizhetősége érdekében, - illetve hatósági, vagy 
közmű átvételt igénylő munkák megkezdése előtt – a Vállalkozó köteles a 
Megrendelőt 24 órával korábban értesíteni, valamint erről az építési naplóban 
bejegyzést tenni. A saját hatáskörébe tartozó munkákat Megrendelő a bejegyzéstől 
számított 2 napon belül ellenőrzi és az eltakarásra vonatkozó engedélyt megadja.  

15. Megrendelő képviselői jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeiket, 
javaslataikat az építési naplóba bejegyezni. Vállalkozó köteles a bejegyzésekre 2 
munkanapon belül a naplóban válaszolni. 

16. A szerződés teljesítése érdekében Felek együttműködnek, egymást a szerződés 
szempontjából valamennyi jelentős körülményről tájékoztatni kötelesek. 

17. Vállalkozó köteles az építkezés helyszínét rendben tartani, a keletkező hulladékot és 
építési törmeléket rendszeresen elszállítani. Amennyiben Megrendelő a munkahelyen 
rendetlenséget észlel, úgy írásban felszólítja Vállalkozót az építési helyszín 
rendbetételére. Amennyiben az építési helyszín rendezése 3 munkanapon belül nem 
történik meg, Megrendelő jogosult az építkezés helyszínét harmadik féllel rendbe 
tétetni, ennek költségei Vállalkozó aktuális számláiból levonásra kerülnek. 

18. Minden anyagot, amelyet Vállalkozó felhasznál, minta formájában be kell mutatni 
Megrendelőnek jóváhagyás céljából, ha az a tervben, illetve költségvetésben nem 
pontos típussal szerepel, vagy ha a dokumentációban a minőség meghatározása céljából 
előírt beépítendő anyag valamilyen okból helyettesítésre kerül. 

19. Ha a dokumentációban előírt beépítendő anyag / termék valamilyen okból helyettesítésre 
kerül, minden esetben Megrendelő hozzájárulása szükséges, amely esetben az alábbi 
szempontok érvényesülnek: 
a) a helyettesítendő anyag az eredetivel minőségi és használati szempontból legalább 

azonos értékű 
b) az eredeti anyaggal legalább azonos garancia és jótállás védi 

 
20. Vállalkozási díj 
Szerződő felek az átalányáras kivitelezési munka értékét, a mellékelt árajánlat szerint az 
alábbiak szerint határozzák meg: 
 
Szerződéses összeg:    nettó …………………………..,-Ft + ÁFA 
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Az ÁFA a mindenkor érvényes jogszabályok szerint értendő. 
 
Megrendelő az építési beruházási munkákat „idegen tulajdonon” végezteti el. 
Vállalkozó az épület tulajdonosával (MNV Zrt.) szemben semmilyen követeléssel 
nem léphet fel. 
 
21. Megrendelő csak a befejezett, teljesítési igazolással átadott kivitelezési munkákról 

kiállított számlát fogad be. 
22. Teljesítési biztosíték (a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények 

biztosítéka): a teljes vállalkozási díj nettó értékének 5 %-a, azaz 
…………………,- Ft. A teljesítési biztosítékot (a Kbt. 134. § (4) bekezdés szerint) a 
szerződés hatályba lépésével egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani és a szerződés 
teljesítésének időpontjáig kell fenntartani. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 
pontja szerinti formák egyikében kell nyújtani. 

23. Jólteljesítési biztosíték (a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka): 
a teljes vállalkozási díj nettó értékének 5 %-a, azaz …………………,- Ft. A 
jólteljesítési biztosítékot (a Kbt. 134. § (4) bekezdés szerint) a jótállási időszak 
kezdetekor kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási időszak alatt kell fenntartani. A 
biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formák egyikében kell nyújtani. 

24. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó a teljesítés biztosítékot 
vagy a jólteljesítési biztosítékot bankgarancia formájában bocsátja rendelkezésre, akkor a 
"bankgarancia" elnevezésű okiratot eredeti példányban köteles a Megrendelő részére 
átadni azzal, hogy nyilatkozik arról, hogy a dokumentumból több eredeti példány nem 
létezik. A Felek megállapodnak abban, hogy a bankgaranciát lejárat előtt kizárólag közös 
nyilatkozattal kérhetik vissza a banktól és kizárólag közös nyilatkozattal szüntethetik meg 
a bankgaranciát. A bankgarancia fenti októl eltérő bármilyen formában történő 
megszüntetése a Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegést valósít meg és a 
szerződés - kártérítési kötelezés melletti – Megbízó részéről történő felmondását vonja 
maga után. 

25. Az építési-kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges anyagot, gépet, szerszámot és 
munkaerőt a Vállalkozó saját költségén biztosítja. 

26. Amennyiben a Vállalkozó a munkaterület átadását követő 1 héten belül nem kezdi el az 
érdemi kivitelezést, vagy a munkavégzés nem az előírt előírásoknak és szabványoknak 
megfelelő legmagasabb minőségben folyik, úgy a Megrendelő jogosult meghiúsulási 
kötbér érvényesítésére. 

27. A minőséget igazoló vizsgálatoknak, próbáknak elvégzése a Vállalkozó feladata, 
költségeit az átalányár tartalmazza. 

28. Vállalkozó munkájához kapcsolódó raktározási, tisztálkodási igényeiből, őrzési 
feladataiból adódó költségek a Vállalkozót terhelik. 

29. A Vállalkozó fel- és elvonulásával, valamint az ideiglenes melléklétesítmények 
kialakításával kapcsolatos minden költségét a vállalkozó díj tartalmazza. Vállalkozó 
köteles az általa okozott valamennyi kárt saját költségén kijavítani. 

30. Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges felvonulási területet térítésmentesen 
bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére. 

 

Pénzügyi elszámolás 

 
31. Megrendelő kötelezi magát, hogy a Vállalkozónak kifizeti az elvégzett, megfelelő 

minőségű munkák kivitelezéséért járó szerződéses összeget, a szerződés előírásai szerinti 
időpontban és módon, az átadás-átvételi jegyzőkönyv birtokában. 
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32. A számla akkor esedékes, amikor Vállalkozó sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki 
átadás-átvételt, üzembe helyezést bonyolít le, és az arról kiállított teljesítésigazolást 
Megrendelő is aláírta. 

33. Vállalkozó számlát csak a Megrendelő által írásban adott teljesítésigazolással nyújthat 
be. 

34. A számla mellékletei: 
a) Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a munka a szerződés szerint elkészült, minden 

anyagot a gyártók utasításai szerint használt fel vagy épített be. 
b) Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy lefolytatott minden jogszabály, illetve jelen 

szerződés által megkívánt ellenőrzést, és annak dokumentumait Megrendelőnek 
átadta. 

c) Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy minden garanciabizonylatot, vizsgálati eredményt 
és a szerződés szerint megkövetelt más dokumentumot átadott a Megrendelőnek, 
a szerződéssel összhangban. 

35. A számla kiegyenlítése átutalással történik. A számla kiállításának alapja a Megrendelő 
által felhatalmazott felelős műszaki ellenőr, valamint Vállalkozó építésvezetője által 
közösen kiállított átadás-átvételi jegyzőkönyv, mint teljesítményigazolás. A számlát a 
Vállalkozó állítja ki, csatolva hozzá a teljesítést igazoló jegyzőkönyvet. 

36. Megrendelő a helyesen kiállított számla esedékes díját az alábbiak szerint egyenlíti ki 
(amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe): 
 
A Vállalkozó számlájának kiegyenlítése utólag a szerződésszerű teljesítést követően, a 
Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján benyújtásra kerülő számla alapján 
átutalással történik a Vállalkozó ………………. számú számlájára történő átutalással. Ha a 
Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, akkor az 
ellenszolgáltatás teljesítése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak 
szerint történik: 
a) a Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike) legkésőbb a 
teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, 
hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 
b) a Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike) legkésőbb a 
teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a 
teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 
ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen 
számláikat; 
c) a Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike) a teljesítés 
elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói 
teljesítés, valamint a Vállalkozó saját teljesítésének mértékét; 
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
Megrendelő 15 napon belül átutalja a Vállalkozónak; 
e) a Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike) 
haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak 
egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az 
alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 
f) a Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike) átadja az e) 
pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató 
együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek (annak érdekében, hogy a 
Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes 
összeget az alvállalkozónak); 
g) a Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike) által 
benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 
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napon belül átutalja a Vállalkozónak (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők 
mindegyikének), ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 
36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; 
h) ha a Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők bármelyike) az e) 
vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó 
részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő 
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy 
hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a 
Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 
 
Amennyiben a Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike) 
alvállalkozót nem vesz igénybe, a vállalkozói díj a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés 
rendelkezései szerint kerül kifizetésre. 
 
A Vállalkozó 1 végszámla benyújtására jogosult. 
A végszámla benyújtható a sikeres műszaki átadás-átvételt követően a szerződésben 
foglalt teljes ellenszolgáltatás 100%-ának megfelelő összegben. 
 
A számla szükséges példányszáma: 2 db. 
 

37. Megrendelő a kifizetés(eke)t az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltaknak megfelelően teljesíti. Vállalkozó – az Art. 
36/A. §-ában foglaltaknak megfelelően – a fizetési határidő figyelembevételével 
Megrendelőhöz köteles benyújtani az adóhatóság által kiállított együttes adóigazolást, 
vagy nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban. 

38. Minőségbiztosítás: 
A Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő képviselője számára, hogy bármely 
időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő 
anyagok, termékek, szerkezetek előkészítése, gyártása, tárolása folyik, és ott, ha azt a 
Megrendelő szükségesnek látja, a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, 
vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden segítséget és eszközt megadni. 
A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek 
beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Amennyiben erre meg 
nem felelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során 
beigazolódik, ennek költségeit is a Vállalkozó köteles fizetni. A Megrendelő az ilyen 
esetekben átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát, más 
független intézetre, a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett. A Vállalkozó köteles a 
vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható együttműködést, 
segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezetek 
átvételét megtagadhatja. 
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli 
és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben 
hasonló értelmű feltételeket szab és általában intézkedéseivel a Megrendelői bizalom 
erősítésére és a meg nem felelés kockázatának csökkentésére törekszik. 

 

A szerződésszegés és jogkövetkezményei 

 
39. Felek kölcsönösen felelősséget viselnek ezen szerződés szerinti kötelezettségek nem, 

vagy nem megfelelő teljesítéséért a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint. 
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40. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kötbérfizetési kötelezettség terheli a 
következők szerint: 
Késedelmi kötbér tekintetében Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik az 
alábbiak szerint: 
a) Amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – az építési beruházást a 

szerződésben foglalt határidőig nem teljesíti, a Vállalkozó minden megkezdett 
késedelmes nap után 50.000.- Ft/nap + az ajánlatában vállalt további 
……………………. Ft/nap késedelmi kötbért köteles fizetni. Késedelem esetén a 
kötbér összegéről Megrendelő jogosult számlát kiállítani, amelyet Vállalkozó 
befogadni köteles. 

b) Az utó-felülvizsgálati eljáráson közösen megállapított garanciális munkák 
határidejének elmulasztása esetén Vállalkozó minden megkezdett késedelmes nap 
után 50.000.- Ft/nap + az ajánlatában vállalt további ……………………. Ft/nap 
késedelmi kötbért köteles fizetni. 

c) A Megrendelő által bejelentett garanciális munkák Felek által közösen megállapított 
határidejének elmulasztása esetén Vállalkozó minden megkezdett késedelmes nap 
után 50.000.- Ft/nap + az ajánlatában vállalt további ……………………. Ft/nap 
késedelmi kötbért köteles fizetni. 

d) Megrendelő a teljesítési biztosítékon felüli, azt meghaladó kárát is jogosult 
érvényesíteni.  
A teljesítési biztosítékra és kártérítésre vonatkozó rendelkezések akkor is irányadóak, 
ha Megrendelő jelen szerződésben szereplő feltételek alapján jogosulttá válik a 
szerződéstől való elállásra, vagy a szerződés felmondására. 

Hibás teljesítési kötbér tekintetében Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik 
az alábbiak szerint: 
a) Amennyiben a Vállalkozó az építési beruházást – olyan okból, amelyért felelős – 

nem a szerződésben foglalt mennyiségi és/vagy minőségi paramétereknek 
megfelelően teljesíti, a Vállalkozó a mennyiségi és/vagy minőségi hiányosságok 
kijavításáig minden megkezdett nap után hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, 
amelynek összege 50.000 Ft/nap. Hibás teljesítés esetén a kötbér összegéről 
Megrendelő jogosult számlát kiállítani, amelyet Vállalkozó befogadni köteles. 

 
Meghiúsulási kötbér tekintetében Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik az 
alábbiak szerint: 
a) Amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – az építési beruházás 

megvalósítását nem kezdi meg vagy megkezdi, de nem fejezi be meghiúsulási kötbért 
köteles fizetni, amelynek alapja a teljes vállalkozási díj nettó értéke, mértéke 20%. 
Meghiúsulás esetén a kötbér összegéről Megrendelő jogosult számlát kiállítani, 
amelyet Vállalkozó befogadni köteles. 

 

Jótállás (garancia), szavatosság 

 
41. A Vállalkozó jótállást vállal arra, hogy 

a) biztosítja valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott 
paraméter és műszaki adat elérését, 

b) az általa elvégzett munka minősége mind a felhasznált anyagok és kivitel 
szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel és a 
szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja, 
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A Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a jelen szerződés 
tárgyát képező munka műszaki átadás-átvétel lezárásától számított kötelezően előírt 12 
hónapra + az ajánlatában vállalt további ……………………. hónapra terjed ki. 
Amennyiben a kivitelezés tárgya vagy ennek egy része a garanciaidő alatt a Vállalkozó 
garanciális kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel 
rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott garanciaidő a kivitelezés tárgyát, és az 
érintett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű 
használatra alkalmassá nem vált. 
A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 
Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes 
használat következményeként. 
A jótállási, vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul, de 
legkésőbb 3 munkanapon belül a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig 
köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül intézkedni, a hibát, hiányt 
kiküszöbölni. A hiba, hiány kiküszöbölésének határidejét Felek közösen határozzák meg. 
Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó kérésére a 
Megrendelő a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátja. 
Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, 
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a 
hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és annak 
összegét a teljesítési biztosíték terhére elszámolni. 
A jelen pontban meghatározott jótállás nem érinti a Megrendelő törvényben biztosított 
egyéb szavatossági jogait. 

Teljesítési határidő 

 
42. Kötbérköteles befejezési határidő, amely egyben az eredményesen lezárult hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvétel időpontja, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 
lezárásának napja: 

 
a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hét 

(a Vállalkozó előteljesítésre jogosult) 
 

Teljesítési hely 
 
43. Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Hévízi Egészségügyi Központ 

8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1. 
Hrsz: 1000, 1001 

 
Kapcsolattartó személyek: 
 
44. Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. részéről 

Varga Krisztina gazdasági igazgató 
 Tel.: +36-1/881-0191 
 Fax: +36-1/881-0192 
 Email: titkarsag@vasuteu.hu 

 
45. Vállalkozó részéről 

Név: ………………..………………… 
Tel: ………………………………….. 
Fax: ………………………………… 
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Email: …………………………………… 
 

Átadás-átvétel 

 
46. A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a megtekintést, szemlét, bejárást, 

dokumentálást. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a 
szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és hatósági 
előírásoknak, valamint az esetlegesen menet közben elrendelt, a Megrendelői 
módosításoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen elkészült. 

47. Műszaki átadás-átvétel időpontja: 2017. ………………….. (a szerződés hatályba 
lépésétől számított 12 hét, a Vállalkozó előteljesítésre jogosult) 

48. A Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, az esedékesség 
időpontja előtt 5 naptári nappal értesíteni. 
A sikeres átadás-átvételi eljárásról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, és ehhez csatolják a 
hatósági állásfoglalásokat. Sikertelen átadás-átvételi eljárás esetén Vállalkozó köteles az 
eljárást a lehető legrövidebb időn belül megismételni, miután az akadályokat elhárította. 
A hibajavító- illetve pótmunkálatok készre jelentését Vállalkozónak legalább 5 nappal 
előbb kell írásban közölnie a Megrendelővel. 

49. Legkésőbb a szerződés szerinti befejezési határidőre a műszaki átadás-
átvételi eljárás során felvett hibákat és hiányokat, Vállalkozó köteles 
kijavítani és pótolni. 

50. A Megrendelő elismeri a Vállalkozó jogát a munkák határidő előtti teljesítésére. Ilyen 
esetben is köteles a Vállalkozó 3 nappal előbb írásban értesíteni a Megrendelőt a 
munka készre jelentésével. 

51. A szerződés tárgyának kárveszélye Vállalkozóról Megrendelőre a létesítmény hiány- 
és hibamentes átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg száll át. 

52. Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételtől számított 1 (egy) év 
letelte előtt, közösen egyeztetett időpontban utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. 

53. Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel sikeres lebonyolítása érdekében köteles az átvételi 
vizsgálathoz szükséges dokumentumokat Megrendelőnek átadni a műszaki átadás-
átvételi eljárás előtt a következők szerint: 
- a beépített anyagokra vonatkozó minőségi bizonyítványokat, 
- építési és szerelési nyilatkozatokat, 
- valamennyi hatósági engedélyt, vizsgálati eredményt 
- a beépített anyagok mintavétele során készült vizsgálati jegyzőkönyvek eredeti vagy 

hitelesített másolati példányát, 
- próbaüzem jegyzőkönyvét, 
- megvalósulási dokumentációt kettő (2) példányban. 

54. Vállalkozónak a létesítményre vonatkozó garanciális kötelezettsége az átadástól számít 
a Ptk. rendelkezései szerint. Amennyiben Vállalkozó a kötelező garanciális időn felül 
többet vállal, az utó-felülvizsgálati eljárást akkor is meg kell tartani.  

 

Elállás, felmondás 

 
55. Megrendelő jogosult a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt elállni, 

ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja a Ptk. erre vonatkozó rendelkezései 
szerint. 

 
56. Fentiek szerint a Megrendelő különösen, de nem kizárólagosan jogosult elállni: 
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- amennyiben Vállalkozó a munkaterület átadásától számított egy héten belül nem 
kezdi meg az érdemi kivitelezést. 

A Megrendelő különösen, de nem kizárólagosan jogosult felmondani: 
- amennyiben a határidők elmulasztása esetén Vállalkozó késedelme a két hetet 

meghaladja, 
- amennyiben a munkavégzés az előírt előírásoknak és szabványoknak megfelelő 

legmagasabb minőségtől lényegesen eltér,  
- ha a Vállalkozó ellen csőd-, vagy felszámolási eljárást kezdeményeztek, vagy a 

Vállalkozó vállalatát elidegeníti, 
- ha egyéb olyan körülmény merül fel, mely a szerződés szerinti teljesítést nyilvánvaló 

módon meghiúsítja és ezért a körülményért a Vállalkozó felelős. 
 
A Megrendelő az elállás/felmondás jogát a Vállalkozóhoz címzett egyoldalú írásbeli 
nyilatkozattal gyakorolhatja. A Megrendelő jogosult továbbá a kötbéren felüli kárának 
érvényesítésére. A Megrendelő felmondása esetén a Vállalkozót megilleti az általa 
már beépített anyagok és munka ellenértéke, amelyet Felek beszámítanak a 
Megrendelő kötbér- és kártérítési igényével szemben, feltéve, hogy a Vállalkozó által 
beépített anyagok és munka a szerződés szerint megkívánt előírásoknak és 
szabványoknak megfelelő legmagasabb minőségnek megfelel. 
 
A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

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

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

 
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 Kbt. 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. 
 
A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - 
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
Szerződés módosítása: 
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57. A Felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, 
illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a Kbt. 141. §-ban 
meghatározott feltételek fennállnak. 

 
Szerződés megszűnése: 
58. A Felek között létrejött szerződés megszűnik: 

- a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésekor 
- ha a Felek közös megegyezéssel megszüntetik, vagy felbontják 
- ha azt a Megrendelő elállással felbontja, vagy felmondással megszünteti  
- a teljesítés lehetetlenülése következtében 

 

Záró rendelkezések 

 
59. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Vállalkozó nem fizethet, illetve 

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

60. Felek a szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során tett 
kísérlettel próbálják meg rendezni. 

61. E szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit és 
az egyéb ide vonatkozó jogszabályok előírásait kell alkalmazni. 

62. A peren kívüli tárgyalások sikertelensége esetére szerződő Felek értékhatártól függően 
alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint illetékességgel rendelkező bíróság 
kizárólagos döntésének. 

63. Jelen szerződést a szerződő Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag aláírták és aláírásukkal elismerik, hogy 
a jelen szerződés megkötéséhez szükséges minden felhatalmazással rendelkeznek. 

64. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi (annak fizikai értelemben vett 
csatolása nélkül is) a Megrendelő által kiadott közbeszerzési dokumentáció, a műszaki 
leírás, valamint a Vállalkozó által benyújtott műszaki ajánlat. 

 
 
Budapest, 2017. ……………………….. 
 
 
 
 
 …………………………………. ………………………………. 
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit ……………………… 
 Közhasznú Kft. ……………………… 
 Dr. Pásztélyi Zsolt ……………………… 
 ügyvezető ……………………… 
 Megrendelő Vállalkozó 
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Mellékletek: 

1. felolvasólap 
2. árazott költségvetés 
3. teljesítési biztosíték teljesítésének igazolása (legkésőbb a szerződés hatályba 

lépésének időpontjában kell csatolni) 
4. felelősségbiztosítási kötvény másolata 
5. nyilatkozat átláthatóságról 
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NYILATKOZAT 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet 
fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről 

 
 
Alulírott ............................................, mint a(z) .......................................................... 
(székhely: ..................................................., adószám: ………………. cégjegyzékszám: 
………..), cégbejegyzésre/aláírásra jogosult képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel 
büntetőjogi felelősségem tudatában  
 

nyilatkozom 
 
arról, hogy a(z) (teljes cégnév) ........................................................................ a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja1 alapján átlátható 
szervezetnek minősül. 
 
 
……………., 2017. …………………………… 
 
 ................................................... 
 cégjegyzésre/aláírásra jogosult 

 
 

                                                 
1 3. § (1) E törvény alkalmazásában 
1. átlátható szervezet: 
a)3 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a 

társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat 
külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi 
helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

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

ba)4 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), 
bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem 

rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142898.255814#foot3
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142898.255814#foot4
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VI. Iratminták 
 
 
Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazására utal, ez esetben jelen fejezetben 
található vonatkozó iratmintát javasolt felhasználni és megfelelően kitöltve az 
ajánlatban szerepeltetni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő 
(az iratmintában szereplő adatokat teljes körűen tartalmazó) más okirat is benyújtható. 
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Az eljárás száma: PTS-171 

Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
 
 

AJÁNLAT 
 
 
 

Az ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén minden közös ajánlattevő) neve: 
 

…………………………………………………………………………….. 
 
 

Az ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén minden közös ajánlattevő) székhelye 
(természetes személy esetén címe): 

 

…………………………………………………………………………….. 
 
 

Kapcsolati adatok: 
(közös ajánlattevők esetén a képviselő közös ajánlattevő vonatkozásában) 

 

Postacím:  
 

A kapcsolattartó személy neve:  
 

A kapcsolattartó személy 
vezetékes telefonszáma: 

 
 

A kapcsolattartó személy mobil 
telefonszáma: 

 
 

A kapcsolattartó személy telefax 
száma: 

 
 

A kapcsolattartó személy e-mail 
címe: 

 
 

 
Egyéb adatok: 

(közös ajánlattevők esetén minden közös ajánlattevő vonatkozásában) 
 

Az ajánlattevő adószáma: 
 

 
 

Az ajánlattevő cégjegyzékszáma: 
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FELOLVASÓLAP 
 
Az eljárás száma: PTS-171 
Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén minden közös ajánlattevő) neve: 
……………………………………………………………… 
 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén minden közös ajánlattevő) székhelye (természetes 
személy esetén címe): 
……………………………………………………………… 
 
 
 
1. az ellenszolgáltatás nettó összege (Ft, előny a kisebb) ………………… Ft 
2. a késedelmi kötbér kötelezően előírt mértékét (100.000 Ft/nap) meghaladó mértékű 
vállalás (Ft/nap, a kötelező feletti vállalás, max. további 100.000 Ft/nap, előny a nagyobb) 
 további ………………… Ft/nap 
3. a teljes körű jótállás kötelezően előírt mértékét (12 hónap) meghaladó mértékű vállalás 
(hónap, a kötelező feletti vállalás, max. további 24 hónap, előny a nagyobb) 
 további ………………… hónap 
4. a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető az M2. alkalmassági követelményben 
előírt minimumot (12 hónapot) meghaladó mértékű felelős műszaki vezetői gyakorlata 
(hónap, a kötelező feletti vállalás, max. további 48 hónap, előny a nagyobb) 
 további ………………… hónap 
5. műszaki szempontok 
5.1. a megajánlott rendszer kültéri egysége a terhelés függvényében automatikusan változó 
elpárolgási hőmérséklettel működik, az elpárolgási hőmérséklet alsó és a felső határa közötti 
intervallum (nem / °C, előny a nagyobb) ………………… 
5.2. a megajánlott rendszer kültéri egysége vezérlő paneljének hűtése hűtőközeg hűtéssel 
van megoldva (előny a megléte, igen / nem) ………………… 
5.3. a megajánlott rendszer kültéri egysége R410a környezetbarát hűtőközeggel működik 
(előny a megléte, igen / nem) ………………… 
5.4. a megajánlott rendszer kültéri egysége automata hűtőközeg feltöltési funkcióval, 
automatikus szivárgás ellenőrzés funkcióval van ellátva (előny a megléte, igen / nem)
 ………………… 
5.5. a megajánlott rendszer kültéri egysége min. 2 lépcsős éjszakai csendesíthető 
üzemmóddal rendelkezik (előny a megléte, igen / nem) ………………… 
5.6. a fali szabályzó menürendszere magyar nyelvű (előny a megléte, igen / nem)
 ………………… 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a 4. értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztására 
 
Az eljárás száma: PTS-171 
Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a ………………………… cég által a fenti számú 
közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítésébe bevont felelős műszaki 
vezető kijelentem, hogy rendelkezem a 4. értékelési részszempont esetében megajánlott, az 
M2. alkalmassági követelményben előírt minimumot (12 hónapot) meghaladó  
 
 

további ………………… hónap2 
 
 
felelős műszaki vezetői gyakorlattal. 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 a szakember aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 A felolvasólapon feltüntetett értékkel meg kell egyeznie. 
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MEGHATALMAZÁS 

 
 
Az eljárás száma: PTS-171 
Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője meghatalmazom ………………………………………………………………………..…..-t a 
………………………………………………………………………………… dolgozóját az alábbiakra3: 
 jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok 

nevemben történő aláírására 

 információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására 
 a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára 

nézve kötelezőnek ismer el 

 ………. 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 

 
 
 
……………………………….      ……………………………….. 
 Meghatalmazó      Meghatalmazott 
 cégszerű aláírás 
 
Előttünk mint tanúk előtt: 
 
1. név: ………………………………………….  aláírás: …………………………………… 
 
Lakcím: ……………………………………...… 
 
 
2. név: ………………………………………….  aláírás: …………………………………… 
 
Lakcím: ……………………………………...… 
 
 
 

                                                 
3 A jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani. 
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Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján 
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be) 

 
Az eljárás száma: PTS-171 
Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
A nyilatkozattevő cég 
 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás 
átvétele és gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és 
azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tarjuk az egyértelmű 
ajánlattétel vonatkozásában. Jelen ajánlat elkészítésével ajánlatot teszünk az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szerződés szabványoknak, 
szerződéses és egyéb szakmai feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésére, az ajánlat 
részét képező Felolvasólapon szereplő ajánlati áron. 
 
Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére. 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Jelen nyilatkozatot eredeti aláírással ellátva kell benyújtani! 
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Nyilatkozat a kizáró okokról 
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be) 

 
Az eljárás száma: PTS-171 
Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
A nyilatkozattevő cég 
 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy 
 

 az általam jegyzett céggel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti kizáró okok; 

 
 a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. 

§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok; 
 

 az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a 
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok5. 

 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 

                                                 
5 Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak akkor kell megtenni a 

nyilatkozatot, ha az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet erőforrásaira (is) 
támaszkodik. Ha az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet erőforrásaira nem 

támaszkodik, akkor az arra vonatkozó nyilatkozatot törölni kell vagy át kell húzni. 
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Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okról6 
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be) 

 
Az eljárás száma: PTS-171 
Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
A nyilatkozattevő cég 
 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 
 
A) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam jegyzett céget 
szabályozott tőzsdén jegyzik. 
 
 
B1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam jegyzett céget 
szabályozott tőzsdén nem jegyzik és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) 
vagy rc)-rd) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosa7 
 

a tényleges tulajdonos neve a tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 

  

  

  

 
 
 
 

                                                 
6 Kérjük a megfelelő rész (A vagy B1. vagy B2.) kitöltését. 
7 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 

r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy 
a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 
közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 

közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még 

nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 

vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár 
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B2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam jegyzett céget 
szabályozott tőzsdén nem jegyzik és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) 
vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa8 nincs. 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 

r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy 
a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 
közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 

közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még 

nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 

vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár 



Nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vételéről9 
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be) 

 

Az eljárás száma: PTS-171 
Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 
A) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az előírt alkalmassági 
követelményeknek az alábbi szervezet(ek) / személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva 
kívánunk megfelelni.10 
 

az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezet 

az alkalmassági 
követelmény(ek), amely(ek)nek 

igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik 
(a felhívás vonatkozó pontjának 
(M1. vagy M2.) megjelölésével) 

megnevezése székhelye 

   

   

   

 
B) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az előírt alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés során nem kívánunk más szervezet(ek) / személy(ek) 
kapacitására támaszkodva megfelelni. 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Kérjük a megfelelő rész (A vagy B) kitöltését. 
10 Az A) rész kitöltése esetén az ajánlatban be kell nyújtani 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, kivéve, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
adatait az ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel. 



Nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről 11 
 

Az eljárás száma: PTS-171 
Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam képviselt 
gazdasági szereplő megfelel az ajánlattételi felhívásban előírt alábbi alkalmassági 
követelményeknek12: 
 
 
M1. rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 8 éven 
belül megkezdett és az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 
éven belül befejezett összességében legalább 1 db, a beszerzés tárgya (épületgépészeti 
munka) szerinti építési beruházásra vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak 
megfelelően teljesített referenciával, amelyben hűtő-fűtő rendszer került beépítésre, és 
amely legalább 700 m2 összes alapterületű helyiség(ek) légkondicionálását foglalta magában 
irodai, szállodai vagy egészségügyi felhasználású épületben (a követelményt 1 szerződésből 
származó referencia bemutatásával kell igazolni) 
 
M2.1. rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy 
ezzel egyenértékű) kategóriájú jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez a 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet által előírt végzettséggel, és legalább 12 hónap felelős 
műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel 
 
M2.2. rendelkezik legalább 2 fő, a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti H-I. jelű 
képesítési kategóriába sorolt szerelő szakemberrel 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 
 
 
 

                                                 
11 Jelen nyilatkozatot az ajánlattevőnek azon alkalmassági követelmények vonatkozásában kell 
megtennie, amelyeknek saját maga kíván megfelelni. Jelen nyilatkozatot az alkalmasság igazolásába 

bevont más gazdasági szereplőknek is meg kell tenni, amely nyilatkozatban csak az általa igazolt 

alkalmassági követelményekre vonatkozóan kell nyilatkoznia. 
12 Törölje vagy húzza át azokat az alkalmassági követelményeket, amelyeknek nem saját maga, 

hanem más gazdasági szereplő erőforrásaira támaszkodva felel meg. 
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Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról (Kbt. 66. § (4) bekezdés) 
 
Az eljárás száma: PTS-171 
Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásról 
szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §-a értelmében vállalkozásunk13 
 

□ mikrovállalkozás 
□ kisvállalkozás 
□ középvállalkozás 
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá14 

                                                 
13 Kérjük aláhúzással, vastagítással, vagy egyéb módon egyértelműen megjelölni. 
14 (A fenti kategóriákba a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §-a a 

következők szerint sorolja be a gazdasági szereplőket: 
(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. 

 

Az adatok számításához a Kkvt. 5. §-a ad segítséget: 
(1) A 3. §-ban megjelölt mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában 

éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel 
vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása 

szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi 

XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját 
nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az Eva tv. hatálya alá tartozó 

vállalkozás KKV-nak történő minősítéséhez a vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra vonatkozó 
nyilvántartással kell rendelkeznie. Amennyiben az egyéni, illetve a társas vállalkozás működési ideje 1 

évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni. 
(2) Éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, összevont (konszolidált) beszámolóval, a 

személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem rendelkező újonnan alapított 

vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni. 
(3) Amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a 3. §-ban meghatározott foglalkoztatotti létszám 

vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az 



 63 / 73 

 
 

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást 

követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket vagy elmarad azoktól. 

(4) Önálló vállalkozás esetében a 3. §-ban meghatározott adatokat kizárólag az adott vállalkozás 
nyilvántartása alapján kell meghatározni. 

(5) Azon vállalkozás esetében, amelynek partner- vagy kapcsolódó vállalkozásai vannak, a 3. §-ban 
meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a 

vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni. 

(6) Az (5) bekezdésben említett adatokhoz hozzá kell adni a vállalkozással partnervállalkozási 
kapcsolatban lévő vállalkozások adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai az adott vállalkozásnak, 

vagy közvetlenül az adott vállalkozás tulajdonában vannak. Az összesítés során az adatokat a 
tőkeérdekeltségi, illetve a szavazati arányok közül a nagyobbnak megfelelő arányban kell figyelembe 

venni. Keresztrészesedés esetén a magasabb százalékot kell alkalmazni. 
(7) Az (5) és (6) bekezdésben említett adatokhoz teljes mértékben hozzá kell adni a vállalkozáshoz 

közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait, ha az adatok összevont (konszolidált) 

éves beszámolóban nem szerepelnek. 
(8) Az (5) és (6) bekezdés alkalmazásában az adott vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban 

lévő vállalkozások adatait a vállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek 
hiányában a vállalkozások nyilvántartásai alapján kell meghatározni. A partnervállalkozások adatainak 

meghatározása során a partnervállalkozások adataihoz teljes mértékben hozzá kell adni a 

partnervállalkozásokhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait is, ha ezek az 
adatok a partnervállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolóiban nem szerepelnek. 

(9) Az (5) és (7) bekezdés alkalmazásában, az adott vállalkozáshoz kapcsolódó vállalkozások adatait a 
vállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek hiányában a vállalkozások 

nyilvántartásai alapján kell meghatározni. A kapcsolódó vállalkozások adatainak meghatározása során 
a kapcsolódó vállalkozások adataihoz arányosan hozzá kell adni a kapcsolódó vállalkozással olyan 

partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai a 

kapcsolódó vállalkozásnak, vagy közvetlenül a kapcsolódó vállalkozás tulajdonában vannak, kivéve, ha 
ezek az adatok az összevont (konszolidált) beszámolóban legalább a (6) bekezdésben megjelölt 

százalékkal arányosan már szerepelnek.) 
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Titoktartási nyilatkozat 
 

Az eljárás száma: PTS-171 
Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy minden fajta kereskedelmi, 
piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, amelyet jelen közbeszerzési eljárás 
kapcsán ajánlatkérő rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, bizalmas információnak 
tekintendő és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos 
előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, vagy 
egyéb más célra felhasználni, mint a pályázat benyújtása. 
 
2.) Jelen nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az 
alábbi információkra: 
 

a) Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a 
Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy 

 
b) Amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek 

voltak a Nyilatkozattevő számára, vagy 
 
c) Melyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy 

amelyet nem köt titkossági megállapodás az ajánlatkérő felé, vagy 
 
d) Amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé. 

 
3.) A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírásától 
számított 3 év elteltével szűnik meg. 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat üzleti titokról15 
 
Az eljárás száma: PTS-171 
Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 
 
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat 
elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és 
kérem annak bizalmas kezelését. 
 
Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig16 17 

                                                 
15 Kérjük a megfelelő rész (1. vagy 2.) kitöltését. 
16 Az a) rész kitöltése esetén a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján 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. 
17 A Kbt. üzleti titokra vonatkozó rendelkezései: 
44. § (1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 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) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen  
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból 

bárki számára megismerhetők,  
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. 

§ (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,  

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott  
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási 

koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,  
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 

információkat és adatokat,  

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a 
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 

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

ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti 

titokká nyilvánításnak.  

(3) 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 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az 
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2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat 
üzleti titkot nem tartalmaz. 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így 

különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
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Nyilatkozat fordításokról18 
 
Az eljárás száma: PTS-171 
Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlatban található, 
idegen nyelvű dokumentum(ok)hoz kapcsolódóan benyújtott fordítás(ok) tartalmát / 
tartalmukat tekintve teljes mértékben azonos(ak) az eredeti idegen nyelvű dokumentum(ok) 
tartalmával, egyezőségükért felelősséget vállalok. 
 
 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 

                                                 
18 Csak abban az esetben kell benyújtani, ha az ajánlatban szerepelnek idegen nyelvű dokumentumok. 
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Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában 
 
Az eljárás száma: PTS-171 
Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlat benyújtásának 
időpontjában az ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás 19 
 

- nincsen folyamatban 
 

- folyamatban van.20 
 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 

                                                 
19 Kérjük aláhúzással, vastagítással, vagy egyéb módon egyértelműen megjelölni. 
20 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlat részeként csatolni szükséges a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást! 
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Nyilatkozat 
- biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról 

- felelősségbiztosításról 
- minőségről 

 
Az eljárás száma: PTS-171 
Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy  
 
- a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát (teljesítési 
biztosíték) legkésőbb a szerződés hatályba lépésével, a szerződés hibás teljesítésével 
kapcsolatos jótállási igények biztosítékát (jólteljesítési biztosíték) legkésőbb a jótállási időszak 
kezdetével egyidejűleg rendelkezésre bocsátjuk; 
 
- legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötünk vagy 
meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük a szerződés tárgyát képező kivitelezési 
munkát magában foglaló és legalább annak bruttó értékét elérő éves fedezetű 
felelősségbiztosításra; 
 
- a kivitelezés során beszerelt anyagok és elemek meg fognak felelni az MSz szabvány 
szerinti legmagasabb minőségnek. 
 
 
 
 
 
 

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján 
 
Az eljárás száma: PTS-171 
Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott 
ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, 
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. 
mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 
 
 
 
 
 
 
 

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 



 71 / 73 

A Kbt. 69. § szerinti bírálat során benyújtandó dokumentumok iratmintái 
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Referenciaigazolás 
 
Az eljárás száma: PTS-171 
Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég referencia nyilatkozat 
kiállítására jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot 
teszem. 
 
Az alább megnevezett gazdasági szereplő rendelkezik az alábbi jellemzőknek megfelelő 
korábbi teljesítéssel: 
 

a szerződést kötő másik fél 
megnevezése, székhelye 

 

az építési beruházás tárgya  

az építési beruházás mennyisége (rövid 
műszaki tartalma)21 
 
(közös ajánlattevőként történt 
teljesítés esetén a saját teljesítésre eső 
mennyiség) 

 

a teljesítés kezdő és befejező 
időpontja22 

 

a teljesítés helye  

nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a 
szerződésnek és az előírásoknak 
megfelelően történt-e 

 

 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 aláírás 
 

                                                 
21

 olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen 
22 év/hónap/nap pontossággal, az ajánlatkérő befejező időpont alatt a műszaki átadás-átvétel sikeres 

befejezésének időpontját érti 
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Nyilatkozat teljesítésbe bevont szakemberekről23 
 

Az eljárás száma: PTS-171 
Az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz 
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) 
 
A nyilatkozattevő cég 

 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a szerződés teljesítésére az 
alábbi szakembereket kívánom bevonni. 
 

a szakember 
neve 

a szakember 
végzettsége 

felelős műszaki vezető 
esetében a szakember 

jogosultságának kamarai 
száma (ha már rendelkezik 

vele) 
 

szerelő szakember esetében 
a minősítésének jele 

a szakember 
gyakorlata a 
felhívásban 

előírt 
területen 
(hónap) 

    

    

    

 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 aláírás 
 

                                                 
23 az ajánlatban be kell nyújtani továbbá 
- a megnevezett szakember jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát (ha már 

rendelkezik vele; amennyiben az igazolás magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági 
vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen megismerhető, azt az ajánlatkérő ellenőrzi) vagy a 

megnevezett szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát, 

- a megnevezett szakember szakmai önéletrajzát, amelyből a megszerzett gyakorlat időtartama 
megállapítható (ennek érdekében meg kell adni azokat az építési beruházásokat (kezdési és befejezési 

időpontjukat legalább év/hónap pontossággal), amelyek során a megnevezett szakember a 
gyakorlatot megszerezte, és a megnevezett építési beruházások során a megnevezett szakember által 

ellátott feladatot; az ajánlatkérő a megkezdett hónapokat egész hónapként veszi figyelembe; egymást 
időben átfedő építési beruházások során szerzett tapasztalatot az ajánlatkérő csak egyszer veszi 

figyelembe), 

- a megnevezett szakember által aláírt nyilatkozatot a szerződés teljesítésében való személyes 
részvételről; 
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