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I. BEVEZETÉS  

 
Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. Tel.: 06 53 570 053, Fax: 
06 53 370 175, e-mail: toszegi.aniko@albertirsa.hu) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § alapján nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez  
 

„Albertirsa önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése" 
tárgykörben. 

 
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával és jelen dokumentáció rendelkezésre bocsájtásával az 
ajánlatkérő célja annak az ajánlattevő(k)nek a kiválasztása, aki a legjobb ár-érték arányú érvényes 
ajánlatot teszi(k) a közbeszerzési dokumentumokban megadott szempontok alapján.  
 
Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bekezdésére tekintettel felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, 
hogy a közbeszerzés tárgyára vonatkozó építési beruházás vonatkozásában támogatásra 
irányuló igényt fog benyújtani. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, 
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely 
miatt a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 
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II. AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS 
a 

KEHOP 5.2.9 kódszámú, „Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló 
energiaforrás hasznosítására a Közép- magyarországi régióban” című pályázati konstrukció 

keretében 
„Albertirsa önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése" 

tárgyú, 
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § szerinti nyílt közbeszerzési 

eljárásban 
 

 
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési és honlap címe: 
Albertirsa Város Önkormányzata, 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. Tel.: 06 53 570 053, Fax: 
06 53 370 175, e-mail: toszegi.aniko@albertirsa.hu www.albertirsa.hu. 
 
Az ajánlatkérő nevében eljáró személy: Földesiné Töpper Ilona felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó, 2220 Vecsés, Erzsébet u. 21. Telefon: + 36 30 4114927 e-mail: topil@topil.hu 
 
2. A közbeszerzési eljárás fajtája, (tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, 
valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása): 
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 115. §-a 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat. 
Az építési beruházás becsült összege nem éri el a százmillió forintot és a beszerzés európai uniós 
alapokból finanszírozott, de nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.  
 
3. A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljes körű, díjmentes elérhetőségének 
biztosítása:  
Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 21) pontjában felsorolt, jelen közbeszerzési eljárás során alkalmazott 
közbeszerzési dokumentumokat ingyenesen, elektronikus úton (e-mail útján) korlátlanul és teljes 
körűen küldi meg az ajánlattételre felkért ajánlattevők részére. A közbeszerzési dokumentumok 
ajánlatkérő honlapján (www.albertirsa.hu) a közbeszerzések menüpont „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” cím alatt is elérhetők.  
 
4. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, (nómenklatúra):  
 
„Albertirsa önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése" 
 
Mennyisége:  
 



 5 

I. rész: Albertirsa Általános Iskola (Albertirsa, Táncsics utca 5.) épületének energetikai 
korszerűsítése 
A padlásfödém hőszigetelése 20 cm ásványgyapottal. (440m2) 
A fa nyílászárók cseréje. A korszerűtlen nyílászárók helyett 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű 
műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. (54db) 
Ablakpárkány csere. (74,75fm) 
Homlokzati állvány. (1054,2m2) 
Komplett 15cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelő rendszer. (883m2) 
Komplett 2cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelő rendszer. (97,38m2) 
 
 
II. rész: Albertirsa Általános Iskola konyha, étkező és tornatermi szárny (Albertirsa, Győzelem 
utca 2.) épületének energetikai korszerűsítése 
A padlásfödém hőszigetelése 20 cm ásványgyapottal. (415m2) 
A fa nyílászárók cseréje. A korszerűtlen nyílászárók helyett 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű 
műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. (101db) 
Ablakpárkány csere. (113,6fm) 
Homlokzati állvány. (1475,4m2) 
Komplett 15cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelő rendszer. (1299,56m2) 
Komplett 2cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelő rendszer. (150,84m2) 
Napelem 19kw 
 
III. rész: Albertirsa Polgármesteri Hivatal (Albertirsa, Irsay Károly utca 2.) épületének 
energetikai korszerűsítése 
A padlásfödém hőszigetelése 20 cm ásványgyapottal. (406m2) 
A fa nyílászárók cseréje. A korszerűtlen nyílászárók helyett 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű 
műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. (49db) 
Ablakpárkány csere. (62,5fm) 
Homlokzati állvány. (770m2) 
Komplett 15cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelő rendszer. (663,4m2) 
Komplett 2cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelő rendszer. (68,13m2)  
 
IV. rész: Albertirsa Családsegítő (Albertirsa, Dózsa Gy. út 23. ) épületének energetikai 
korszerűsítése 
A padlásfödém hőszigetelése 20 cm ásványgyapottal. (235m2) 
A fa nyílászárók cseréje. A korszerűtlen nyílászárók helyett 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű 
műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. (18db) 
Ablakpárkány csere. (13fm) 
Homlokzati állvány. (305m2) 
Komplett 15cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelő rendszer. (273m2) 
Komplett 2cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelő rendszer. (23m2) 
 
Az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, illetőleg a műszaki specifikációban és árazatlan 
költségvetésben leírt márkajelzésű anyagok, termékek helyett Ajánlatkérő azzal egyenértékű más 
terméket is elfogad. A megnevezések kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében kerültek feltüntetésre. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdése alapján, azzal egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget 
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Ajánlattevőnek kell igazolnia a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (4)-(6) 
bekezdései szerint. 
 
A részajánlatok érdemi összehasonlíthatósága érdekében Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára 
vonatkozó, annak megfelelő árazatlan költségvetéseket bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére, 
amelyet sem formájában, sem tartalmában változtatni nem szabad! Az árazatlan költségvetések 
megváltoztatása (bővítése, tétel elhagyása stb.) az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti! 
 
Nómenklatúra: (CPV kód)  
Valamennyi rész tekintetében: 
    45210000-2 Magasépítési munka 
    45321000-3 Hőszigetelési munka 
    45261410-1 Tetőszigetlés 
 
II. rész tekintetében:   45210000-2 Magasépítési munka 
    45350000-5 Gépészeti szerelések 
    45321000-3 Hőszigetelési munka 
    45261410-1 Tetőszigetlés 

09331000-8 Napelemek 
 
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás 
lefolytatatásra kerül:  
Vállalkozási szerződés. 
 
6. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:  
Nem kerül sor. 
 
7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:  
A teljesítés határideje: a munkaterület átadását követően 12 hónap. 
Ajánlatkérő (Megrendelő) előteljesítést elfogad.  
 
8. A teljesítés helye:  

I. rész:  2730 Albertirsa, Táncsics utca 5. 
II. rész:  2730 Albertirsa, Győzelem utca 2. 
III. rész 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. 
IV. rész: 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. út 23. 
 
NUTS kód: HU102 
 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályra való 
hivatkozás:  
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A munka ellenértékének finanszírozását az ajánlatkérő a KEHOP 5.2.9 kódszámú és 
„Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás 
hasznosítására a Közép- magyarországi régióban” című pályázati konstrukció keretében kívánja 
megoldani. 
 
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF. 
 
Szállítói előleg:  
Kbt. 135. § (9) bekezdése és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. 
rendelet 119. § (1) bekezdése alapján, miután a közbeszerzés támogatásból valósul meg, 
ajánlatkérő, mint közszféra szervezet – a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított – 
elszámolható összege 50%-nak megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét 
biztosítja. 
 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházások, valamint az 
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján a 
szállítói kifizetés miatt a kifizetésre köteles szervezet – a Kbt. 135. § (9) bekezdésében foglalt 
előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül 
fizeti ki. Az előleg elszámolása az 1. részszámlában (előleg 40%-a) és a végszámlában (az előleg 
60%-a) történik.  
 
A szállítói előlegre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 118/A. §-ban foglaltak. 
 
Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke.  
 
A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a 
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. 
§ (3) bekezdése szerint történik.  
 
A kifizetés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozással, 30 napos 
fizetési határidő alkalmazásával, banki átutalással történik.  
 
A kifizetésre alkalmazandó továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. (Art.)  36/A. § 
(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 
 
Fizetési ütemezés: 
 
Részajánlatok szerint 1-1 részszámla és 1-1 végszámla nyújtható be. 
Részszámla az áfa nélkül számított vállalkozói díj 40%-ának megfelelő összegről, az ajánlatkérő 
által jóváhagyott rész-teljesítés alapján nyújtható be.  
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Végszámla a sikeres műszaki átadás - átvételt követően az áfa nélkül számított vállalkozói díj 
60%-ának megfelelő összegről, és az elvégzett kivitelezési munkákról, a műszaki átadás-átvételt 
követően, az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján nyújtható be.  
 
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:48.§-a az irányadó. 
 
10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Késedelmi kötbér:  
Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a 
vállalt ütemezéssel, illetve határidőn belül, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Ha a 
Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, a késedelemi kötbér a késedelemmel 
érintett munkatétel (műszaki leírásban illetve költségvetésben megfogalmazott nyertes 
ajánlattevő által elvégzendő munkafázis nettó értékének ajánlattevő vállalása szerinti % / naptári 
nap, maximum a késedelemmel érintett munkatétel nettó értékének 15%-a.  
 
Amennyiben a teljesítési határidő tekintetében a Vállalkozó olyan okból, melyért felelős 
késedelembe esik, és a késedelemi kötbér eléri a maximumát, úgy azt Felek olyan súlyos 
szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő – a Vállalkozó kártalanítása nélkül - 
egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát, illetve, ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, 
akkor a szerződést a Megrendelő felmondhatja. Megrendelő, felmondása esetén a megállapított 
kötbéren felüli kárát és költségeit is követelheti. 
 
Hibás teljesítési kötbér: 
Ha a Vállalkozó minőségileg kifogásolható szolgáltatást végez, Megrendelő a hiba bejelentésétől 
számított naptól a kijavított szerződésszerű, minőségileg kifogástalan szolgáltatás nyújtásáig, a 
hibás teljesítésért kötbért követelhet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a teljesítéssel érintett 
munkatételre (műszaki leírásban illetve költségvetésben megfogalmazott nyertes ajánlattevő által 
elvégzendő munkafázis) eső nettó ajánlati ár 1%-a, maximum  a hibás teljesítéssel érintett 
munkatételre eső nettó ajánlati ár 7%-ának összegéig. 
 
A Megrendelő a hibás teljesítéssel összefüggő kötbért meghaladó igazolt kárát is érvényesítheti a 
Vállalkozóval szemben. 
 
Amennyiben a hibás teljesítési kötbér eléri maximumát, úgy azt Felek olyan súlyos 
szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő – a Vállalkozó kártalanítása nélkül - 
egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát, illetve ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, 
akkor a szerződést a Megrendelő felmondhatja. 
 
Meghiúsulási kötbér: 
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Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, melyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, 
Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó ajánlati 
ár, mértéke annak 25 %-a. 
 
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 
Nem. 
 
12. A részajánlattétel lehetőségének megadásáról, vagy annak kizárásáról szóló 
ajánlatkérői előírás. Részajánlat tételére lehetőség esetén, tájékoztatás arról, hogy egy vagy 
több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e 
az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A részajánlat tételének kizárása 
esetén ennek indokainak feltüntetése: 
 
Ajánlatkérő részajánlattételt biztosít az alábbiak szerint: 
 
I. rész: Albertirsa Általános Iskola (Albertirsa, Táncsics utca 5.) épületének energetikai 
korszerűsítése 
 
II. rész: Albertirsa Általános Iskola konyha, étkező és tornatermi szárny (Albertirsa, Győzelem 
utca 2.) épületének energetikai korszerűsítése 
 
III. rész: Albertirsa Polgármesteri Hivatal (Albertirsa, Irsay Károly utca 2.) épületének 
energetikai korszerűsítése 
 
IV. rész: Albertirsa Családsegítő (Albertirsa, Dózsa Gy. út 23. ) épületének energetikai 
korszerűsítése 
 
13. Az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat nem 
kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján kerül 
kiválasztásra, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok 
súlyozása (kivételesen a sorrendje): 
 
Az ajánlatok értékelése valamennyi részajánlat tekintetében a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi értékelési szempontok alapján történik: 
 

Bírálati szempont Súlyszám 
a.) Nettó vállalkozói díj (az adott 
részajánlat vonatkozásában Áfa nélkül 
számított vállalkozói díj HUF-ban 
kifejezve) : 

50 

b.) Jótállási idő (hónapokban kifejezve, 
értéke min.: 36 hónap, max.: 60 hónap)  

30 
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c) Késedelmi kötbér napi mértéke (a 
vállalt késedelmi kötbér napi mértéke %-
ban kifejezve, a késedelmi kötbér alapja az 
Áfa nélkül számított vállalkozói díj. A 
vállalható késedelmi kötbér napi mértéke 
min.: 0.5%/nap és max.: 2.5% /nap) 

20 

 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa: 1-100. 
 
A módszer, mely alaján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 
 
A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. 
évi 61. szám, 2012. június 1.) alapján az alábbi értékelési szempontok és azok súlyszáma alapján 
értékeli. 
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi értékelési szempontok 
alapján történik. 
 

1. Részszempont: nettó ajánlati ár. A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó 
ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás 
módszerével kap pontszámot.  

Képlet: 
P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  
 

2. Részszempont: jótállási idő. Ajánlattevő min. 36 hónap és max. 60 hónap jótállásra tehet 
ajánlatot. A 36 hónap jótállást el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 
60 hónap feletti jótállás vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat 
ajánlatkérő egyöntetűen 60 hónapként értékeli. A legmagasabb mértékű jótállást 
tartalmazó ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez 
viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. A jótállás mértékét 
hónapokban, egész számokban kell megadni. 

 
Képlet:  
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P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min 
ahol  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  
 
 

3. Részszempont: késedelmi kötbér napi mértéke. Ajánlattevő min. 0,5 % / nap és max. 
2.5 % / nap késedelmi kötbérre tehet ajánlatot. A 0,5 % napi kötbért el nem érő vállalást 
tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 2.5 % feletti kötbér vállalást tartalmazó ajánlat nem 
érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 2.5 %-ként értékeli. A legmagasabb 
mértékű kötbér vállalást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat 
pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. A 
késedelmi kötbér mértékét legfeljebb két tizedesjegyig kell megadni. 
Képlet:  

P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min 
ahol  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  
 

14. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:  
 
A kizáró okok felsorolása:  
 
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, 
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 
62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.  
- A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, 
közös ajánlattevőt, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, 
aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
 
Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerint, az ajánlatban az alábbi igazolásokat, 
nyilatkozatokat kell becsatolni:  
 

Ø A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 
alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) egyszerű 



 12 

nyilatkozatot kell tennie ajánlatában.  
Ø A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó, valamint 

az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő csak 
arról köteles nyilatkozni, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak 
fenn az eljárásban előírt kizáró okok.  

Ø A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok nem lehetnek régebbiek a közbeszerzési 
eljárás megindításának időpontjánál.  

 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a Kbt. 69. § (4) bekezdésére hivatkozással, az ajánlatkérő 
felhívására csatolandó nyilatkozatok/igazolások: 
 

Ø A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) 
pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia az ajánlattevőnek, a Kbt. 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozatban kell a részletes adatokat megadni, az alábbiak szerint: 
 
Igazolási mód: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja: a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy 
olyan társaságnak minősül-e, melyet 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 is be kell nyújtani.  
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 szükséges 
csatolni.  
 
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok nem lehetnek régebbiek a közbeszerzési 
eljárás megindításának időpontjánál. 

 
Ajánlatkérő a gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az általános kamarai regisztrációs 
kötelezettség alapján a kamarai nyilvántartásban szereplés követelményét, továbbá az építőipari 
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az Étv. szerinti, 
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét. 
 
15. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei: 
 
P1) 
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Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az ajánlati felhívás megküldést megelőző két 
lezárt üzleti évben összesen - a közbeszerzés tárgyából (energetikai korszerűsítés) származó 
általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele részajánlatonként nem éri el a 40.000.000,- 
HUF értéket. 
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. 
 
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási mód valamennyi részajánlat tekintetében:  
 
Az ajánlatban csatolandó nyilatkozatok, igazolások: 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a P1) alkalmassági feltétel esetében az 
ajánlattevő az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat nem köteles megadni. 
 
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, az ajánlatkérői felhívásra csatolandó nyilatkozatok, 
igazolások:  
 
Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt P1 alkalmassági feltételekre vonatkozó saját 
nyilatkozatát az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani, az 
alábbi feltételek figyelembevételével: 
 
P1)  
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján - nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző két 
lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgyából (energetikai korszerűsítés) származó általános forgalmi 
adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor 
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére 
állnak. 
 
A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek 
való megfelelés érdekében, azaz 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 ajánlati felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  
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A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján 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.  
 
Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására 
támaszkodva (is) felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet részéről is az (érintett) alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó nyilatkozatot, az 
igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 
felkérése esetén e szervezetnek az alkalmassági követelmények tekintetében, az előírt igazolási 
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
 
Műszaki-szakmai alkalmassági követelmények valamennyi részajánlat tekintetében 

A műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményei: 
M1)  
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére amennyiben nem 
rendelkezik legalább 1 fő, a felújítási munkák kivitelezését közvetlenül irányító szakemberrel, aki 
a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti MV-ÉP/A jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű 
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai 
gyakorlattal rendelkezik.  
Amennyiben a szakember rendelkezik kamarai regisztrációval, az ajánlatban meg kell adni a 
szakember regisztrációs számát.  
 
Amennyiben a szakember nem rendelkezik kamarai regisztrációval, abban az esetben az 
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a regisztrációval nem rendelkező 
szakember tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik a szakember magyarországi 
kamarai nyilvántartásba vételéről. 
 
A kamarai regisztráció, illetve annak igazolásának elmaradása az ajánlatkérő a nyertes 
ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása 
ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti.  
 
A műszaki-szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód:  
 
Az ajánlatban csatolandó nyilatkozatok, igazolások: 
 
Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassági feltétel esetében az ajánlatban csupán arról 
köteles nyilatkozni az M1) alkalmassági feltétel kapcsán, hogy annak megfelel, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.  
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Ajánlatkérői felhívásra csatolandó nyilatkozatok, igazolások: 
 
 
M1)  A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint alapján azoknak a 
szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, 
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az 
alábbi dokumentumok becsatolása: 
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen 
derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott 
követelményeknek való megfelelőség 
- szakember rendelkezésre állási nyilatkozata –  
- szakember képzettségét/végzettséget igazoló okirat egyszerű másolati példánya. 
 
Az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdéseiben 
foglaltakra. 
 
16. Az ajánlattételi határidő: 2016. 06. 15. 11.00 óra 
 
17. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja: 
 
Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen 
aláírva, egy db eredeti példányban, írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban az “Ajánlat 
Albertirsa önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésére” a részajánlat 
megnevezésével, valamint „Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” 
„Iktatóban nem bontható fel!” feliratokkal ellátva kell beadni Albertirsa Város 
Önkormányzata 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. 5. sz. szoba címre. Ajánlatkérő az eredeti 
papír alapú példány scannelt, pdf formátumban CD-re vagy DVD-re írt fájlját is kéri az ajánlat 
mellékleteként benyújtani. Amennyiben az eredeti, valamint az elektronikus adathordozón 
beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül 
értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a 
dokumentáció előírásait kell alkalmazni. 
 
18. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a 
magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: 
Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelvű dokumentumok is 
becsatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok magyar 
nyelvű fordítását is csatolnia szükséges. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ez esetben ajánlattevőnek az 
alábbi nyilatkoztatot szükséges ajánlatához csatolni. “Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
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az irat magyar fordítása az eredeti szöveg tartalmával mindenben megegyezik.” A fordítás 
helyességért és megfelelőségéért az ajánlattevő felel. 
 
19. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak:  
 
Ideje: 2016. 06. 15. 11.00 óra  
Helye: 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal, tárgyaló. 
 
Az ajánlatok felbontásán jelenlére jogosultak:  
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében megnevezett személyek. 
 
20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap. 
 
21. Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: nem 
releváns. 
 
22. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk: ajánlatkérő nem köti ajánlati 
biztosíték nyújtásához az ajánlattételt. 
 
23. Ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek: 
Előleg igénylése esetén Ajánlatkérő kiköti az eljárás eredményeként kötött szerződés 
elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás 
összegének megfelelő mértékű az  irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) szerinti 
biztosíték-nyújtás kötelezettségét, a Kbt.-ben meghatározottakon túl a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítékok is elfogadhatók. 
[272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83.§ (1) bekezdés, 119.§ (1)-(2) bekezdés] 
 
24. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok:  
A KEHOP 5.2.9. kódszámú és „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi 
régió települési önkormányzatai számára” című pályázati konstrukció. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bekezdésére tekintettel felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy 
támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem 
fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek 
tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 
 
25. Hivatkozás a közzétett előzetes tájékoztatóra és közzétételének napjára. Az ajánlattételi, 
valamint a közvetlen részvételi felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének 
napja: Ajánlatkérő előzetes tájékoztatót nem tett közzé. Az ajánlattételi felhívás és a 
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közbeszerzési dokumentumok megküldésének napja: 2016. 05. 30. 
 
26. Egyéb feltételek: 

 
1. Ajánlattevőnek pénzügyi-műszaki ütemtervet, és szakmai ajánlata részeként tételes árazott 
költségvetést kell benyújtania mindazon részek tekintetében, melyre ajánlatot kíván tenni. A 
pénzügyi műszaki ütemterv nem minősül szakmai ajánlatnak. 
 
2. Az ajánlatot, illetve a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra csatolandó 
nyilatkozatokat, igazolásokat tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. 
 
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint).  
 
4. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e 
(Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint).  
 
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. § (4) 
bekezdés szerinti adatokat (Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint).  
 
6. Ajánlatkérő kötelezően előírja, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
nyilatkozatát cégszerűen aláírva a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében (nemleges 
nyilatkozat is csatolandó) azaz már az ajánlatban meg kell jelölni:  

a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b. az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már  
ismert alvállalkozókat. 

i. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alvállalkozói teljesítés 
összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő 
(ajánlattevők) saját teljesítésének arányát.  

ii. Továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját 
teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

iii. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában 
köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, 
amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

 
7. Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, 

az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
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annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati 
példányban (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). 
 

8. A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-
mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták. 

 
9. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a gazdasági szereplő 

vonatkozásában a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más 
személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt meghatalmazást. 
 

10. Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi 
CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével – csatolni kell a képviseletre 
jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben az egyéni vállalkozó megjelöli a 
nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó 
esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának 
ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására 
(pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). 

 
11. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 

összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok 
vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által közzétett devizaárfolyamok képezik. 
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás 
alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által 
érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Az ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében, az átszámítás alapját árbevétel esetén az üzleti év 
fordulónapján, referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyamok 
képezik. 

 
12. Közös ajánlattétel: több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely 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. Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők 
értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a 
felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló 
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek 
küldi meg. 
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13. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 
felelnek. 

 
14. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő 

lejárta után változás nem következhet be. 
 

15. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek 
becsatolni együttműködési megállapodásukat.  

 
16. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság 

létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. 
 

17. Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők. 
 

18. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az 
ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint 
műszaki illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg  

 
19. A benyújtandó igazolások tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz a 

dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 
benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását 
[olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául 
szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló 
nyilatkozat)], továbbá a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat. 

 
20. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § továbbá a Kbt. 114. § (6) bekezdése 

valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók.  
 

21. Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás 
lehetőségét teljes körben biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti 
korlátozást nem alkalmazza. 

 
22. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet 

a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére. 
 

23. Az ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell 
viselnie. 
 

24. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott 
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kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 
rendeletei, továbbá a 191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet, valamint a 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. 
 

 
Albertirsa, 2016. május 30. 
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III. RÉSZLETES AJÁNLATTÉTELI FELTÉTELEK 

 
Általános információk 
 
1) A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
Harmadik Rész, XVII. Fejezet 115. § alapján kezdeményezett, a nyílt eljárás szabályainak 
alkalmazásával kerül lebonyolításra. 
 
2) Jelen közbeszerzési dokumentáció ajánlattevők részére történő megküldésével ajánlatkérő 
célja az, hogy a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek. 
 
A gazdasági szereplőkre vonatkozó közös szabályok  
 
3) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, (Kbt. 35. § (1) bek.). Ez esetben a közös 
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében 
eljárni jogosult képviselőt megjelölni.  
 
4) Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő (kiegészítő tájékoztatás 
megadása [56. §], hiánypótlás [71. §], felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §]), az ajánlatkérő a 
közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a 3) pont szerinti 
képviselőnek küldi meg. 
 
5) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 
 
6) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta 
után változás nem következhet be. 
 
7) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása 
esetén ugyanazon rész tekintetében: 
 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik 
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,  
c)  más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való 

alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés]. 
 
8) Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 
Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli 
vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó 
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szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak 
 
Közbeszerzési dokumentumok megküldése 
 
9) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat, azok esetleges módosításait a gazdasági 
szereplők számára elektronikus úton, - korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen 
megküldi/hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívásban jelzettek szerint. 
 
Üzleti titok 
 
10) A gazdasági szereplő az ajánlatban, 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, (Kbt. 44. § (1) bek.). 
 
A közbeszerzési dokumentumok benyújtása  
 
11) Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az 
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 
dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az 
ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, 
amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen 
garanciavállaló nyilatkozat, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton 
történő ajánlattétel esetén az ajánlat a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti 
példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.  
 

Az ajánlatot az alábbiak fegyelembe vételével kell benyújtani 

Formai követelmények: 

- Ajánlat eredeti 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, másik része pedig az ajánlat lapján. 
- 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. Ajánlatkérő az ettől kismértékben 
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eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben 
az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet 
hivatkozni.  
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
- Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumban tudomására jutott információk 
figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania 1 eredeti példányban és egy – a 
papír alapú példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban (CD/DVD, 
pendrive), amely tartalmazza a papír alapon benyújtott ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható .pdf fájlformátumban. 
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában 
közreműködő szervezet (vagy személy) által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén 
alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  
- Az 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. 
- Amennyiben az ajánlat példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni kell a kötetek 
számát. 
- Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani, az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell 
tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:  
 

„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE" 

illetve a 
 

"NEM BONTHATÓ FEL AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTA ELŐTT!" 
 
Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus adathordozón beadott példánya 
között eltérés van, úgy az eredeti, papír alapú példány szerint kerül értékelésre az ajánlat, 
ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 
 
12) Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 
fordítását is elfogadja. 

 
13) Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a 
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 
 
Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása 
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14) A Kbt. 113. § (4) bekezdése figyelembe vételével, a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján az 
ajánlattételi/beérkezési határidőt csak hosszabbítani lehet, az ajánlattételi felhívás módosítására 
vonatkozó szabályok alkalmazásával [55. §]. 
 
15) Az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt, 
 a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §-

ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) 
bekezdés] teljesíteni, vagy 

 b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 
 
16) Ajánlatkérő nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési 
dokumentumok módosítása nem jelentős, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő 
megfelelő előkészítését. 
 
Visszalépés a közbeszerzéstől 
 
17) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja 
vissza. 
A visszavonásról az ajánlatkérő - a nem hirdetménnyel induló eljárásokban - az eredeti határidő 
lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket. 
 
18) Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. 
 
19) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az 
ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni (Kbt. 55. 
§ (7) bek.) 
 
A kiegészítő tájékoztatás  
 
20) 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. 
(Kbt. 56. § (1) bek.) 
 
21) A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül adja meg 
ajánlatkérő. 
 
22) Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez 
szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez 
nem áll megfelelő idő rendelkezésre, ajánlatkérő élhet az ajánlattételi határidő 
meghosszabbításával. 
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Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérés során 

megfogalmazott kérdéseiket  
 

toszegi.aniko@albertirsa.hu 
 

 elektronikus címre  
és a  

 
topil@topil.hu 

 
elektronikus címre is küldjék meg, a minél gyorsabb kommunikáció megvalósítása 

érdekében. 
 
Alkalmassági követelmények 
 
23) 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.  
 
24) 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.  
 
25) A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével (gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolása) 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. 
 
26)  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.  
 
27) A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, 
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai 
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tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a 
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott 
szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.  
 
Az ajánlatok benyújtása és felbontása  
 
28) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában 
kezdi meg ajánlatkérő. 
 
29) A nem elektronikusan benyújtott ajánlat esetében, az ajánlatot egy példányban, írásban és 
zártan, az ajánlati/ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja 1 db elektronikus másolati 
példány (CD/DVD) benyújtását. 
 
30) A nem elektronikusan benyújtott 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.  
 
31) Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 
szempontok alapján értékelésre kerülnek. 
 
32) Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ajánlatkérő ismertetheti a rendelkezésére álló 
fedezet összegét is. 
 
33) Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az 
ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes 
ajánlattevőnek.  
 
34) A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az 
összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek is megküldi. 
 
Az ajánlatok bírálatának folyamata 
 
35) A Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, 
hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
 
36) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  
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37) Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok szerinti 
kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba 
foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, 
szükség szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.  
 
38) A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az alábbi értékelési szempontok és azok 
súlyszáma alapján értékeli. 
 
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő alábbi értékelési szempontok alapján történik, az ajánlattételi felhívás 13. pontjában 
részletezettek szerint. 
 

Bírálati szempont Súlyszám 
a.) Nettó vállalkozói díj (az adott 
részajánlat vonatkozásában Áfa nélkül 
számított vállalkozói díj HUF-ban 
kifejezve) : 

50 

b.) Jótállási idő (hónapokban kifejezve, 
értéke min.: 36 hónap, max.: 60 hónap)  
 

30 

c) Késedelmi kötbér napi mértéke (a 
vállalt késedelmi kötbér napi mértéke %-
ban kifejezve, a késedelmi kötbér alapja az 
Áfa nélkül számított vállalkozói díj. A 
vállalható késedelmi kötbér napi mértéke 
min.: 0.5%/nap és max.: 2.5% /nap) 

20 

 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti esetleges árváltozásból eredő 
vállalkozói kockázatot és a vállalkozói hasznot is.  
 
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme 
is csak ez lehet. 
 
Ajánlatkérő az adott bírálati részszemponthoz rendelt módszerrel megállapított ajánlat 
pontszámát (2 tizedesjegyre kerekítve) megszorozza az adott részszemponthoz tartozó 
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.  
 
Az az ajánlat a legjobb ár-értékű ajánlat, amelynek összpontszáma a legnagyobb. 
 
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra. 
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39) 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 az eljárást 
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.  
 
40) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények 
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 
 
41) Ha az ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően 
sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal 
ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások 
benyújtására.  
 
42) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes 
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok szerinti kritériumok 
tekintetében a Kbt. és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének 
eleget tett. 
 
43) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak 
a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő 
legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. 
 
44) 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.  
 
45) 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 vagy részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be az 
igazolásokat. 
 
46) Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolás, nyilatkozat tartalmának ellenőrzése 
érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől, hatóságtól vagy gazdasági szereplőtől 
információt kérni.  
 
47) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő 
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a 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. 
 
Hiánypótlás, felvilágosításkérés és a számítási hiba javítása 
 
48) Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 
lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás 
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítás kérhet. 
 
49) Az ajánlatkérő a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást a többi 
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül megküldi az ajánlattevők részére, megjelölve a 
határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 
 
50) A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési 
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.  
 
51) A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a 
69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is 
lehet. 
 
Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások 
 
52) A Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges 
ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást írásban kéri meg, és erről a 
kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti, 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 ajánlat érvénytelensége 
 
53) Az ajánlat érvénytelen, 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 
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követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 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 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az 
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy  
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 
 
A fentieken túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más 
teljesíthetetlen feltételt tartalmaz. 

Kbt. 73. § (4) bekezdésére hivatkozással 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 Kbt. 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. § (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg 
azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) 
bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: 
 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.  
Tel.: +36-1-476-1100  
Fax: +36-1-476-1390  
Honlap: www.antsz.hu  
 
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály  
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 
Fax: (06 1) 795-0884 
Honlap: www.ommf.gov.hu  
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.  
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.  
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Tel.: +36-1-301-2900  
Fax: +36-1-301-2903  
E-mail: hivatal@mbfh.hu  
Honlap: www.mbfh.hu  
 
Nemzetgazdasági Minisztérium  
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4.  
Telefonszám:06-1-795-1400  
Telefax: 06-1-795-0716  
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu  

 
A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása 2012. január 19-től az 
alábbiak szerint működik: A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei 
Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi 
Felügyelősége (elérhetőségeik megtalálhatók a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap 
„Elérhetőségek” Munkavédelmi Felügyelőségek menüben) segíti tájékoztatással és 
tanácsadással a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá 
az érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, 
kötelezettségeik teljesítésében.  

 
Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) elérhetőségek  
A tájékoztató, tanácsadó tevékenységet a következő szervezetek látják el: 
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály, Munkavédelmi 
Tanácsadó Szolgálat 
Témakör: Munkahelyi biztonság, munkahelyi egészség 
Zöld szám: 06 80 204 292         
E-mail: munkafelugy-info@ngm.gov.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (mbfh)  
témakör: Bányászati Munkabiztonság  
zöld szám: 06 80 204 258 
e-mail: munkavedelem@mbfh.hu 

 
Az eljárás eredménytelensége 
 
54) Kbt. 75. § (1) 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.  
(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha 
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való 
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elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]; 
b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - 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, illetve 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. 
 

A nyertes ajánlattevő kiválasztása 
 
55) A Kbt. 76. § alapján az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki jelen dokumentáció 38. 
pontjában foglalt értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata 
érvényes. 
 
Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről 
 
56) Az ajánlatkérő az ajánlatok és elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít 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. 
 
57) A közbeszerzési eljárás során alkalmazott 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; 
 
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; 
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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 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; 
 
műszaki egyenértékűség: létesítmény, termék vagy szolgáltatás olyan meghatározó műszaki 
paramétere, amely mérhető, és amelynek előírt mérőszámát több létesítmény, termék vagy 
szolgáltatás is teljesítheti. 
 
58) Alkalmazandó jogszabályok 
 
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. 
(VII. 11.) Kormány rendelet. 
- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet. 
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyről.  
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 
- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. 
-  Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet. 
- Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet. 
- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. 
- Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet.  
 
A jelen ajánlati dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a 
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
végrehajtási rendeleteiben foglaltak az irányadók. 

 
Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára, 
előzményeire, feltételeire, szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy szerződés teljesítésére 
vonatkozóan, melyek nem egyeztethetők össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya alá 
tartozó ügyekben kizárólag a Kbt-t kell alkalmazni. 
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
A részajánlatonkénti műszaki leírás és árazatlan költségvetések jelen dokumentáció 
mellékleteként kerülnek kiadásra. 
 
 
Az ajánlatadás alapja 
 
Az ajánlat elkészítésének alapját a közbeszerzési dokumentumok kell, hogy képezzék.  
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részajánlatonkénti munkák teljes körű 
megvalósítására kell ajánlatot adni, illetve vállalkozni (az OTÉK, a MSZ, a hatósági előírások és 
a hatályos jogszabályok, valamint az ajánlatkérőre vonatkozó egyéb szabályok betartásával), 
beleértve az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését is. A vállalkozási díjnak a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki megoldásra kell vonatkoznia. 
Az ajánlattevő az átalánydíjas ajánlati ár megállapításánál legyen figyelemmel az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az 
ajánlattevő az ajánlati ár képzése során legyen figyelemmel a Kbt. 72. §-ban foglaltakra.  

Ajánlatkérő részajánlatonként tételes, árazatlan költségvetéseket bocsát az ajánlattevők 
rendelkezésére.  

Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokkal átadott tételes, árazatlan költségvetést 
kell beáraznia és benyújtania, ez képezi a műszaki és kereskedelmi ajánlatát. Továbbá 
ennek alapján kell a közbeszerzési dokumentumok részét képező Felolvasólapot az ott 
meghatározott bontásban és módon, kitölteni és csatolni az ajánlathoz. 

A vállalkozási díjat a műszaki leírásban foglaltak, továbbá a kivitelezési véghatáridő 
figyelembevételével prognosztizált végleges összegben kell megadni magyar forintban (HUF). 

Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a dokumentációban (beleértve az ajánlatkérő 
által esetlegesen kibocsátott kiegészítő tájékoztatást is) részletezett valamennyi munkákat, utalást, 
kiegészítést és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget. 

Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a szerződés időtartama alatt bekövetkező esetleges 
árváltozásokra, és tartalmaznia kell mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának első 
osztályú megvalósításához, a felhívásban és jelen ajánlati dokumentációban rögzítettek 
betartásához, valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai 
szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátásához és a 
szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. 

Az árképzésben valamennyi nehezítő körülmény figyelembevételre kell, hogy kerüljön, mivel 
erre semmilyen különleges kártalanítás nem történhet.  
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A teljesítés során műszaki indokokra tekintettel esetlegesen elmaradó munkatételek és azok 
ellenértéke jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre. Vállalkozó ezen esetben a szerződés módosítása 
nélkül, az elmaradó tételek ellenértékével csökkentett vállalkozási díjra jogosult. 

Egyenértékű termékek megajánlása 

A tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében a költségvetési kiírás és/vagy műszaki 
leírás a műszaki paraméterek meghatározására helyenként gyártmány, típus, eredet, szabadalom, 
védjegy, megjelölést tartalmaz.  

Amennyiben Ajánlattevő élni kíván az egyenértékű termékek megajánlásával, úgy az alábbiakat 
is figyelembe véve kell eljárnia: 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdései figyelembe vételével amennyiben 
ajánlattevő a költségvetési kiírásban és/vagy műszaki leírásban meghatározott anyag, 
eszköz, berendezés stb. helyett eltérő típust kíván megajánlani, úgy ajánlatkérő kéri a 
közbeszerzési dokumentumokban rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) 
eltérő, de azzal egyenértékű felhasználásra kerülő anyagok minőségét, illetve a beépítésre 
kerülő termékek típusát és részletes műszaki jellemzőit ajánlatában teljesítmény 
nyilatkozattal, megadni, amely alapján egyenértékűség az érintett tételek tekintetében 
egyértelműen és kétséget kizáró módon vizsgálható, illetve megállapítható.  

A nyilatkozatban meg kell adni az érintett termék eredeti tételszámát és 
nevét/paramétereit, majd az egyenértékűnek tekintett termék nevét/paramétereit. 
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V. SZERZŐDÉSTERVEZET 

 
Átalánydíjas vállalkozási szerződés-tervezet 

 

amely létrejött egyrészről   

név: Albertirsa Város Önkormányzata 
székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. 
elérhetőség: 53/570-051; info@albertirsa.hu 
adószám: 15390723-2-13 
bankszámlaszám: 10402977-50505549-55531002 
képviseli: Fazekas László polgármester, 
elérhetősége: 53/570-051 
címe: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. 

    
 
másrészt  
 
.............................. 
Székhely:    ......................... 
Cégjegyzékszáma:   ......................... 
Adószáma:    ......................... 
Bankszámlaszáma:  ......................... 
Képviseli:    ......................... 
Elérhetősége: (tel., e-mail) ......................... 
Cím:    ......................... 
 
mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó), 
 
A továbbiak együttesen, mint Felek, külön-külön, mint Fél között, alulírott napon és helyen az 
alábbi feltételek szerint: 
 
1./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződés akkor lép hatályba, mikor Megrendelőnek a „Pályázatos 
épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” 
tárgyú, KEHOP-5.2.9. kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatához kapcsolódó 
Támogatási szerződése hatályba lépett és Vállalkozót erről tájékoztatta. A szerződés hatályát 
veszti, amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Programokért felelős Helyettes Államtitkárság a pályázatot írásban elutasítja. 
 
2./ Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. (Kbt.) 115.§-a 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Albertirsa önkormányzati épületeinek 
energetikai korszerűsítése tárgykörben, amely .......... elnevezésű részajánlatának nyertese – 
figyelemmel a legjobb ár-érték arányt megjelenítő bírálati szempontra – Vállalkozó lett, így 
Megrendelő vele köti meg a jelen vállalkozási szerződést. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen 
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szerződés a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára - KEHOP-5.2.9.” pályázati konstrukció felhasználásával valósul meg. 
 
3./ A következő megállapodásokat és nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen 
Vállalkozói Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képező 
dokumentumok, amelyek együtt olvasandók és értelmezendők, nevezetesen: 

a) az ajánlattételi felhívást is tartalmazó közbeszerzési dokumentumok, 
b) a nyertes ajánlat, a beárazott mennyiség kimutatásokkal és a tételek tartalmával 

(tételes költségvetés), valamint az Ajánlatkérő által megadott bírálati szempontok 
szerint értékelt egyéb körülményeket alátámasztó dokumentumok, 

c) írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról, 
d) egyéb, a tárgyi közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi nyilatkozat és 

dokumentum. 
 
4./ Felek megállapodnak és a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy megvalósítja az 
alábbiakban meghatározott tárgyú munkákat (a továbbiakban: Projektet), s a 
jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz minden tekintetben, a Szerződés 
előírásainak megfelelően.  
 
5./ Szerződéses munka általános leírása:  
 
I. rész: Albertirsa Általános Iskola (Albertirsa, Táncsics utca 5.) épületének energetikai 
korszerűsítése 
A padlásfödém hőszigetelése 20 cm ásványgyapottal. (440m2) 
A fa nyílászárók cseréje. A korszerűtlen nyílászárók helyett 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű 
műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. (54db) 
Ablakpárkány csere. (74,75fm) 
Homlokzati állvány. (1054,2m2) 
Komplett 15cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelő rendszer. (883m2) 
Komplett 2cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelő rendszer. (97,38m2) 
 
 
II. rész: Albertirsa Általános Iskola konyha, étkező és tornatermi szárny (Albertirsa, Győzelem 
utca 2.) épületének energetikai korszerűsítése 
A padlásfödém hőszigetelése 20 cm ásványgyapottal. (415m2) 
A fa nyílászárók cseréje. A korszerűtlen nyílászárók helyett 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű 
műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. (101db) 
Ablakpárkány csere. (113,6fm) 
Homlokzati állvány. (1475,4m2) 
Komplett 15cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelő rendszer. (1299,56m2) 
Komplett 2cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelő rendszer. (150,84m2) 
Napelem 19kw 
 
III. rész: Albertirsa Polgármesteri Hivatal (Albertirsa, Irsay Károly utca 2.) épületének 
energetikai korszerűsítése 
A padlásfödém hőszigetelése 20 cm ásványgyapottal. (406m2) 
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A fa nyílászárók cseréje. A korszerűtlen nyílászárók helyett 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű 
műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. (49db) 
Ablakpárkány csere. (62,5fm) 
Homlokzati állvány. (770m2) 
Komplett 15cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelő rendszer. (663,4m2) 
Komplett 2cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelő rendszer. (68,13m2)  
 
IV. rész: Albertirsa Családsegítő (Albertirsa, Dózsa Gy. út 23. ) épületének energetikai 
korszerűsítése 
A padlásfödém hőszigetelése 20 cm ásványgyapottal. (235m2) 
A fa nyílászárók cseréje. A korszerűtlen nyílászárók helyett 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű 
műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. (18db) 
Ablakpárkány csere. (13fm) 
Homlokzati állvány. (305m2) 
Komplett 15cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelő rendszer. (273m2) 
Komplett 2cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelő rendszer. (23m2) 
 
 
 
5.1/ Felek jelen szerződés szerinti munkák maradéktalan, határidőben, szerződésszerűen és a 
Megrendelő megelégedésére történő elvégzésének ellenértékeként az alábbiakban foglalt, a 
teljesítési határidőre prognosztizált, egyösszegű, átalányáras elszámolású fix vállalkozói díjat 
kötik ki: 
 
Részajánlat megnevezése: 
 
 

Sor- 
Szám Megnevezés HUF 

1. Kivitelezési feladatok elvégzésének nettó ára (HUF)  

2. ÁFA (HUF)  

azaz betűvel is  

nettó ár ........................ forint. 

ÁFA (27%) .................................. forint. 

bruttó ár........................... forint. 

................................ A fentiekben meghatározott vállalkozói díj Megrendelő által jóváhagyott és 
jelen szerződéshez mellékelt költségvetésen alapszik. 
 
5.2/ A munka ellenértékének finanszírozását az ajánlatkérő az 1. pontban meghatározott pályázati 
konstrukció keretein belül biztosítja.  
A kifizetések pénzneme: HUF. 
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5.3/ Kbt. 135. § (9) bekezdése és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. 
rendelet 119. § (1) bekezdése alapján, miután a kivitelezés támogatásból valósul meg, 
Megrendelő, mint közszféra szervezet – a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított – 
elszámolható összege 50%-nak megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét 
biztosítja. 
 
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
30. § (1) bekezdése alapján a szállítói kifizetés miatt a kifizetésre köteles szervezet – a Kbt. 135. 
§ (9) bekezdésében foglalt előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület 
átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Az előleg elszámolása az 1. részszámlában (előleg 40%-
a) és a végszámlában (az előleg 60%-a) történik.  
 
A szállítói előlegre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 118/A. §-ban foglaltak. 
 
Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke.  
 
Vállalkozó az 5.3 pontban foglaltak szerint igényt tart/nem tart igényt előlegre. 
 
5.4/ A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdése, vagy amennyiben a Vállalkozó a 
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. 
§ (3) bekezdése szerint történik.  
 
A kifizetés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozással, 30 napos 
fizetési határidő alkalmazásával, banki átutalással történik.  
 
A kifizetésre alkalmazandó továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. (Art.)  36/A. § 
(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 
 
5.5/ Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott dokumentációt átvizsgálta, a 
helyszíni adottságokat előzetesen megismerte és ezek alapján a szerződésben szabályozott, 
hiánytalan és I. osztályú teljesítésre vállal kötelezettséget.  
 
5.6/ Az átalányáras vállalási díj módosítására csak a Kbt. 141.§-ban meghatározott feltételek 
szerint írásban kerülhet sor.  
 
6./ A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a létesítményt 
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó 
magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. 
osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges 
hatósági engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét 
szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a létesítmény szerződésszerű 
megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy 
jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 
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6.1/ A munkavégzés megkezdésének időpontja: legkorábban a Támogatási Szerződés 
hatálybalépését követő munkanap, a munkaterület átadás-átvételét követően. 
 
6.2/ A munkavégzés befejezésének határideje: ................................. (a műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárásának napja) Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
6.3/ Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt tevékenység előrehaladása 
érdekében Felek meghatározzák a számlázás várható ütemét és mértékét. 
 
6.3.1 Felek által meghatározott számlázási ütem és határidő: 
 
Számlázási ütem: 
 
Előleg számla: a szerződés hatályba lépését követően, a vállalási ár 50%-a. 
 
Részajánlatok szerint 1-1 részszámla és 1-1 végszámla nyújtható be. 
Részszámla az áfa nélkül számított vállalkozói díj 40%-ának megfelelő összegről, az Megrendelő 
által jóváhagyott rész-teljesítés alapján nyújtható be.  
 
Végszámla a sikeres műszaki átadás - átvételt követően az áfa nélkül számított vállalkozói díj 
60%-ának megfelelő összegről, és az elvégzett kivitelezési munkákról, a műszaki átadás-átvételt 
követően, a megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján nyújtható be.  
 
Felek rögzítik, hogy a jelen pontban jelölt számlaütemre vonatkozó elvégzett feladatok a jelen 
szerződés mellékletét képező pénzügyi műszaki ütemtervben kerülnek részletezésre. 
 
6.4/ Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan 
iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja. 
Vállalkozó akkor jogosult a vállalkozói díjról végszámlát kibocsátani, amikor az átadás-átvétel 
teljes egészében sikeresen megtörtént. 
 
6.5/A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott időpontban a 
Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.  
 
6.6/ Amennyiben valamely megvalósult építményrész minősége nem elégíti ki a fent leírtakat, 
Megrendelő kizárólagos joga eldönteni, hogy a csökkentett értékű, illetve csökkentett osztályú 
munkát elfogadja, vagy ragaszkodik az újraépítéshez. 
 
A Vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó 
költséget, járulékot. 
A vállalkozási díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét 
képező árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az 
valamennyi, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka-  és anyagköltséget 
tartalmazza. 
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6.7/ Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási / garanciális / 
szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt időpontokban és 
módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozási díjat. 
 
7./ Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, 
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, 
hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy 
alkalmazza. 
 
8./ Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérrel kapcsolatos rendelkezések: 
 
8.1/ Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a 
vállalt ütemezéssel, illetve határidőn belül, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Ha a 
Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, a késedelemi kötbér a késedelemmel 
érintett munkatétel (műszaki leírásban illetve költségvetésben megfogalmazott nyertes 
ajánlattevő által elvégzendő munkafázis nettó értékének Vállalkozó által vállalt ..... / naptári nap, 
maximum a késedelemmel érintett munkatétel nettó értékének 15%-a.  
 
Amennyiben a teljesítési határidő tekintetében a Vállalkozó olyan okból, emlyért felelős 
késedelembe esik, és a késedelemi kötbér eléri a maximumát, úgy azt Felek olyan súlyos 
szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő – a Vállalkozó kártalanítása nélkül - 
egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát, illetve ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, 
akkor a szerződést a Megrendelő felmondhatja. Megrendelő, felmondása esetén a megállapított 
kötbéren felül kárát és költségeit is követelheti. 
 
8.2/ Ha a Vállalkozó minőségileg kifogásolható szolgáltatást végez, Megrendelő a hiba 
bejelentésétől számított naptól a kijavított szerződésszerű, minőségileg kifogástalan szolgáltatás 
nyújtásáig, a hibás teljesítésért kötbért követelhet. Hibás teljesítés esetén, ha a Megrendelő 
kijavítást, vagy cserét kér - a kötbér mértéke a naponta a hibás teljesítéssel érintett 
munkatételre(műszaki leírásban illetve költségvetésben megfogalmazott nyertes ajánlattevő által 
elvégzendő munkafázis) eső nettó ajánlati ár 1%-a, maximum  a hibás teljesítéssel érintett 
munkatételre eső nettó ajánlati ár 7%-ának összegéig.  
 
A Megrendelő a hibás teljesítéssel összefüggő kötbért meghaladó igazolt kárát is érvényesítheti a 
Vállalkozóval szemben. 
 
Amennyiben a hibás teljesítési kötbér eléri maximumát, úgy azt Felek olyan súlyos 
szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő  – a Vállalkozó kártalanítása nélkül - 
egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát, illetve ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, 
akkor a szerződést a Megrendelő felmondhatja. 
 
8.3/ Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, melyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, 
Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó ajánlati 
ár, mértéke annak 25 %-a. 
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8.4/ Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 
következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a szerződéstől 
elállni. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha 
a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési 
meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy 
végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó 
fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény 
bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. A Megrendelő jogosult a 
szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz 
eleget. 
 
9./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a 
jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak 
megfelelően. Vállalkozó a projektre vonatkozó fenntartási időszak végéig köteles teljes garanciát 
(jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért. 
 
10./ Vállalkozó az árajánlatban tételesen felsorolt rendszer üzemképességéért vállal felelősséget 
és garanciát. A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint 
vállal jótállást. Vállalkozó a projektre vonatkozó fenntartási időszak végéig köteles teljes 
garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért és a bizonyítottan a hibájából keletkezett 
meghibásodást, ill. működési rendellenességet köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől 
számított 3 munkanapon belül megkezdeni a hiba elhárítását. 
 
11./ A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a vonatkozó 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet előírásainak megfelelően építési naplót vezetni, amelyet a Megrendelő műszaki 
ellenőre a jogszabály szerint ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A szerződés teljesítésével 
kapcsolatos közlések az építési naplóba való bejegyzéssel történnek. 
 
12./ A Megrendelő műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres ellenőrzésére. A 
munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a műszaki ellenőr az építési naplóba 
jegyzi be. A műszaki ellenőr munkáját a Vállalkozó köteles elősegíteni oly módon, hogy előre 
értesíti őt az utólag kibontás nélkül már nem ellenőrizhető munkák eltakarásának várható 
időpontjáról előzetesen legalább 72 órával korábban. 
 
13./ A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a 
jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a 
létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges pótmunka elvégzése 
érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére 
és nem teheti terhesebbé a Vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak az építési naplóba 
bejegyzetten érvényes. 
 
14./ A nyertes ajánlatban feltüntetett termékek, berendezések beszerzése Vállalkozó kötelessége. 
Amennyiben azok a kivitelezés időpontjában - időben történt megrendelés ellenére - nem 
szerezhetők be, a Vállalkozó köteles arról a Megrendelőt - az építési napló útján - haladéktalanul 
értesíteni. Ebben az esetben Vállalkozó és Megrendelő köteles egyeztetést folytatni, hogy a 
hiányzó dolog helyettesíthető-e, amennyiben nem, kötelesek megállapodni, hogy a késedelem a 
kötbér megfizetése tekintetében változást eredményez-e. Felek megállapodnak, hogy az építőipari 
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kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására 
(elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. 
 
15./ Vállalkozó köteles, C.A.R. (Contractors All Risk) rendszerű építési és szerelési 
felelősségbiztosítási szerződést kötni legalább 50.000.000,- HUF/káresemény biztosítási 
keretösszegre vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, módosítani a 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján. és azt a szerződés teljes hatálya alatt mindvégig fenntartani, 
azokat bemutatni a Megrendelő részére.  
 
16./ Felek kikötik, hogy a szerződés eredményeként létrejövő szerzői jogi védelem alá eső 
alkotások a Megrendelő tulajdonába kerülnek. A Megrendelő kiköti továbbá, hogy a teljesítés 
során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, 
határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, 
továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. 
 
17./ Alvállalkozókkal kapcsolatos rendelkezések: 
17.1/ A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, 
szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó 
követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó 
követelmény teljesítésének igazolására a Vállalkozó csak akkor veheti igénybe más szervezet 
kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy 
szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. Az Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet 
valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság 
vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó 
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.  
 
17.2/ A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes 
ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Építési 
beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 
haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát. 
 
17.3/ A Kbt. 138. § (3)-(4) bekezdése alapján a Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó 
jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése 
szerinti lehetőséggel élt. 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. Az eljárás során a Vállalkozó által 
bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, 
ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) 
igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek 
minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új 
szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 
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76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az 
eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember 
személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor 
figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember 
kerül bemutatásra. 
 
17.4/ A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján az építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő 
alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további 
közreműködőt. 
 
18./ A szerződés felmondásával kapcsolatos rendelkezések: 
18.1/ Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak jelen vállalkozási szerződést 
írásban, egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. 
 
Súlyos szerződésszegésnek minősül: 
Vállalkozó részéről: 

- a vonatkozó hatósági előírások be nem tartása, 
- a teljesítés egyoldalú, Megrendelő egyetértése nélküli leállítása, 
- három egymást követő alkalommal minőségileg kifogásolható szolgáltatás 

nyújtása,  
- Megrendelő engedélye nélkül más Vállalkozó bevonása a teljesítésbe, 

 
Megrendelő részéről: 

- 60 napon túli fizetési késedelem, 
- a munka elvégzéséhez szükséges épületbe történő bejutás akadályozása. 

 
18.2/. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - 
a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, 
hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki 
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 
18.3/ A Kbt. 143. § (3) bekezdésének értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a 
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha  
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  
 
18.4/. Jelen Szerződéssel kapcsolatos bármilyen értesítés, nyilatkozat akkor hatályos, ha a Felek 
által jelen Szerződésben rögzített címre írásban postai úton, vagy személyes átvétellel megküldik 
és a másik fél azt igazoltan átveszi, illetve az alábbiak szerint kézbesítettnek tekintendő. 
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármelyik fél írásban közölt jognyilatkozata a 
címzett érdekkörében felmerült okból nem jut a címzett tudomására (például értesítési címének 
megváltozását a másik féllel nem közli), a jognyilatkozatot a kézbesítés megkísérlését követő 5. 
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munkanapon kézbesítettnek tekintik. A tértivevénnyel postai úton feladott küldeményt akkor is 
kézbesítettnek kell tekinteni, ha az „nem kereste”, „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen” 
vagy egyéb jelzéssel érkezik vissza. Felek rögzítik, hogy ilyen esetben a kézbesítés napjának 
(kézhezvétel napja) a feladás napjától számított 5. nap tekintendő. 
 
19./ Az építés helyszínén a Felek közötti kapcsolattartás a Felek képviselői útján történik.  
 
Megrendelő jelen szerződést érintő valamennyi kérdésben állásfoglalásra, aláírásra jogosult 
képviselője: 
 
Megrendelő helyszíni képviselője:   
Tel:      
Telefax:      
E-mail:      
 
Műszaki Ellenőr:     
Kapcsolattartó személy:    
Tel:      
E-mail:      
 
Vállalkozó jelen szerződést érintő valamennyi kérdésben állásfoglalásra, aláírásra jogosult 
képviselője: 
 
Vállalkozó helyszíni képviselője:   
Tel:      
Telefax:      
E-mail:      
 
A Felek kijelölt képviselői jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan jognyilatkozat 
megtételére, ami nem igényli a jelen szerződés módosítását. 
 
20./ Felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. 2:47. § bekezdése alapján a szerződés tartalma 
közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatnak minősül, és az nem minősül üzleti titoknak. A 
szerződés tartalmának esetleges nyilvánosságra hozatala azonban nem eredményezheti az olyan 
adatokhoz – így különösen a technológiai eljárásokra, műszaki megoldásokra, gyártási 
folyamatokra, munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá know-how - ra vonatkozó – 
adatokhoz való hozzáférést, amelynek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat 
megismerésének lehetőségét. Felek az arra irányuló kérelem esetén kötelesek a szerződés 
közérdekű, ill. közérdekből nyilvános adatnak minősülő tartalmára vonatkozóan tájékoztatást 
adni. 
 
21./ Jelen hatályos szerződés Kbt. 141. §-ának megfelelő módosítása csak a támogatást nyújtó 
jóváhagyását követően lehetséges. 
 
22./ Felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Mindkét 
felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés teljesítését befolyásoló 
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bármely körülményt illetően. Mindkét fél köteles a károk megelőzése és az esetleg már 
bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. 
 
23./ A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a Ptk., a 
Kbt. és végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletre), a 2014-2020 programozási időszakban 
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 
7/2006. (V.24.) TNM rendelet; az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 
176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet; az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet; az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az 
építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az egyéb 
vonatkozó hatályos jogszabály rendelkezései az irányadók. 
 
24./ Megrendelő a Kbt. 135. § (12) bekezdésének megfelelően kifejezetten kiköti, hogy 
amennyiben a vonatkozó, 1-2./ pontban körülírt pályázati konstrukció vonatkozásában benyújtott 
támogatási szerződés elutasításra kerül, jelen szerződés nem lép hatályba. 
 
25./ A szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A felek jelen szerződés 
teljesítése során kötelesek a mellékletekben foglaltak szerint eljárni. Amennyiben a melléklet 
jelen szerződésben foglaltakkal ellentétes lenne, jelen szerződés az irányadó. 
 
26./ Felek jelen szerződést - amely 5 (öt) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban 
készült – elolvasása, értelmezése és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
írják alá.  
 
 
 
Kelt: ................. 
 
 
 
 
 
…………………………………….  ……………………………………. 

Vállalkozó  Megrendelő 
képviseletében 

 
 képviseletében 
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VI. IRATMINTÁK 
 

BORÍTÓLAP 
 
 
 

 
„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI 

ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE" 

 
I. rész: Albertirsa Általános Iskola (Albertirsa, 
Táncsics utca 5.) épületének energetikai 
korszerűsítése* 
 
II. rész: Albertirsa Általános Iskola konyha, étkező és 
tornatermi szárny (Albertirsa, Győzelem utca 2.) 
épületének energetikai korszerűsítése* 
 
III. rész: Albertirsa Polgármesteri Hivatal (Albertirsa, 
Irsay Károly utca 2.) épületének energetikai 
korszerűsítése* 
 
IV. rész: Albertirsa Családsegítő (Albertirsa, Dózsa 
Gy. út 23. ) épületének energetikai korszerűsítése* 

 
tárgyú, 

a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 
115. § alapján kezdeményezett, nyílt közbeszerzési 

eljárás 
Az ajánlatot adó cég pontos neve: 
  

Címe: 
 

 

Telefonszáma: 
 

 

Telefax száma: 
 

 

E-mail címe: 
 

 

A cég cégjegyzék száma: 
 

 

Cégbírósága: 
 

 

Statisztikai számjele: 
 

 

Adószáma:  
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Uniós adószáma: 
 

 

Építőipari kivitelezői 
nyilvántartási szám (Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara) 

 

A cég Kkvt. szerinti minősítése: 
 

 

A számlát vezető bank neve és 
számla száma: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 
személy neve: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 
mobil száma: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 
telefax száma: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 
e-mail címe 

 

 
*Kérjük azon részajánlattételt aláhúzni, melyre az ajánlattevő ajánlatot kíván tenni. 
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AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK 

JEGYZÉKE 
 

 (A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok)  
 

„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE" 

 
I. rész: Albertirsa Általános Iskola (Albertirsa, Táncsics utca 5.) épületének energetikai 

korszerűsítése* 
 

II. rész: Albertirsa Általános Iskola konyha, étkező és tornatermi szárny (Albertirsa, 
Győzelem utca 2.) épületének energetikai korszerűsítése* 

 
III. rész: Albertirsa Polgármesteri Hivatal (Albertirsa, Irsay Károly utca 2.) épületének 

energetikai korszerűsítése* 
 

IV. rész: Albertirsa Családsegítő (Albertirsa, Dózsa Gy. út 23. ) épületének energetikai 
korszerűsítése* 

 
tárgyú, 

a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 
közbeszerzési eljárás  

(1. számú melléklet) 
Tartalomjegyzék1 

 
 

 Oldalszám 
Felolvasólap, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy 
által aláírva. (2. számú melléklet)  

Tartalomjegyzék, oldalszámokkal ellátva, az oldalak összege 
dokumentálva (1. számú melléklet)  

Ajánlattételi nyilatkozat, megfelelő képviseleti jogosultsággal 
rendelkező személy által aláírva, eredeti példány (3. számú melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint, megfelelő 
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (4. számú 
melléklet) 

 

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról, megfelelő 
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (5. számú 
melléklet) 

 

Opcionálisan: Együttműködési megállapodás (6. számú melléklet) – 
közös ajánlattétel esetén  

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a kizáró okok tekintetében 
                                                
1 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 



 50 

 Oldalszám 
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, megfelelő 
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (7. számú 
melléklet) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) alpontja tekintetében / I (8/a. számú melléklet)  

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés  
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. (8/b. számú melléklet)  

Ajánlattevő nyilatkozata a kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kc) alpontja 
tekintetében (8/c.,d. melléklet)  

Ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság igazolásában közreműködő 
szervezet(ek) (vagy személy(ek))egyéb igazolásai 

Opcionálisan: Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és 
az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - 
amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás 
van folyamatban 

 

Azon gazdasági szereplők cégjegyzésre jogosult személyeinek aláírási 
címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-mintája, 
aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták 

 

Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről 
szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével 
–a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozat, amelyben az 
egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az 
igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében 
ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának 
ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való 
jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, 
közjegyző által hitelesített nyilatkozat). 

 

Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot, illetve 
a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének 
felhatalmazása alapján más személy írja alá 

 

Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy 
személy(ek)) nyilatkozatai a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmény 
teljesüléséről 

Nyilatkozat az ajánlati felhívás 15. pont P1) alpontjában előírt 
pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmény teljesüléséről (9. 
számú melléklet) 

 

Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy 
személy(ek)) nyilatkozatai a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény 
teljesüléséről 

Nyilatkozat az ajánlati felhívás 15. pont M1) alpontjában előírt 
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény teljesüléséről (10. 
számú melléklet) 

 

Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (személy) kapacitására 
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 Oldalszám 
támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek: 

Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet kapacitására történő 
támaszkodásról, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező 
személy által aláírva. (11. számú melléklet) 

 

Opcionális - A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján, megfelelő képviseleti 
jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (12. számú melléklet) 

 

Opcionális - A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt.2 

 

Részajánlatonkénti árazott költségvetés   
Részajánlatonkénti pénzügyi-műszaki ütemterv  

Az ajánlat mellett külön csatolva: 
1 példány elektronikus adathordozó (CD/DVD) amely tartalmazza: 
az ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban  

 
 
 
Az ajánlat …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.  
 
 
Dátum:         cégszerű aláírás 
 
*Kérjük azon részajánlattételt aláhúzni, melyre az ajánlattevő ajánlatot kíván tenni. 
 

                                                
2 A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre 
állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó 
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet 
kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e 
kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető 
igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a 
nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó 
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
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 (2. számú melléklet) 

Felolvasólap 
 

„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE" 

tárgyú, 
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 

közbeszerzési eljárás  
 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

 
I. rész: Albertirsa Általános Iskola (Albertirsa, Táncsics utca 5.) épületének energetikai 

korszerűsítése 
 

Bírálati szempont Bírálati szempontra tett vállalás 
a.) Nettó vállalkozói díj (az adott részajánlat 
vonatkozásában Áfa nélkül számított vállalkozói díj 
HUF-ban kifejezve): 

 

b.) Jótállási idő (hónapokban kifejezve, értéke min.: 
36 hónap, max.: 60 hónap): 

 

c) Késedelmi kötbér napi mértéke (a vállalt 
késedelmi kötbér napi mértéke %-ban kifejezve, a 
késedelmi kötbér alapja az Áfa nélkül számított 
vállalkozói díj. A vállalható késedelmi kötbér napi 
mértéke min.: 0.5%/nap és max.: 2.5% /nap): 

 

 
II. rész: Albertirsa Általános Iskola konyha, étkező és tornatermi szárny (Albertirsa, 

Győzelem utca 2.) épületének energetikai korszerűsítése 
 

Bírálati szempont Bírálati szempontra tett vállalás 
a.) Nettó vállalkozói díj (az adott részajánlat 
vonatkozásában Áfa nélkül számított vállalkozói díj 
HUF-ban kifejezve): 

 

b.) Jótállási idő (hónapokban kifejezve, értéke min.: 
36 hónap, max.: 60 hónap): 

 

c) Késedelmi kötbér napi mértéke (a vállalt 
késedelmi kötbér napi mértéke %-ban kifejezve, a 
késedelmi kötbér alapja az Áfa nélkül számított 
vállalkozói díj. A vállalható késedelmi kötbér napi 
mértéke min.: 0.5%/nap és max.: 2.5% /nap): 
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III. rész: Albertirsa Polgármesteri Hivatal (Albertirsa, Irsay Károly utca 2.) épületének 
energetikai korszerűsítése 

 
 

Bírálati szempont Bírálati szempontra tett vállalás 
a.) Nettó vállalkozói díj (az adott részajánlat 
vonatkozásában Áfa nélkül számított vállalkozói díj 
HUF-ban kifejezve): 

 

b.) Jótállási idő (hónapokban kifejezve, értéke min.: 
36 hónap, max.: 60 hónap): 

 

c) Késedelmi kötbér napi mértéke (a vállalt 
késedelmi kötbér napi mértéke %-ban kifejezve, a 
késedelmi kötbér alapja az Áfa nélkül számított 
vállalkozói díj. A vállalható késedelmi kötbér napi 
mértéke min.: 0.5%/nap és max.: 2.5% /nap): 

 

 
IV. rész: Albertirsa Családsegítő (Albertirsa, Dózsa Gy. út 23. ) épületének energetikai 

korszerűsítése 
 

Bírálati szempont Bírálati szempontra tett vállalás 
a.) Nettó vállalkozói díj (az adott részajánlat 
vonatkozásában Áfa nélkül számított vállalkozói díj 
HUF-ban kifejezve): 

 

b.) Jótállási idő (hónapokban kifejezve, értéke min.: 
36 hónap, max.: 60 hónap): 

 

c) Késedelmi kötbér napi mértéke (a vállalt 
késedelmi kötbér napi mértéke %-ban kifejezve, a 
késedelmi kötbér alapja az Áfa nélkül számított 
vállalkozói díj. A vállalható késedelmi kötbér napi 
mértéke min.: 0.5%/nap és max.: 2.5% /nap): 

 

 
 
Dátum:         cégszerű aláírás 
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(3. számú melléklet) 

 
Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint)3 

 
„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 

KORSZERŰSÍTÉSE" 
tárgyú, 

a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 
közbeszerzési eljárás  

 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében 
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 
összefüggésben 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
 
• Az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi követelmény, utasítás, kikötés és leírás gondos 

áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel 
kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, 
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

• Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy jelen közbeszerzési dokumentumban 
rögzítetteket, a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul 
teljesítjük az ajánlatunkban rögzítettek szerint. Kötelezettséget vállalunk a szerződés 
megkötésére és teljesítésére az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért. 

• Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben 
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.  

• Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött 
szerződés teljesítése során. 

• Tudomásul vesszük, hogy Önök a legjobb ár-érték arányú ajánlatot kívánják kiválasztani. 

• Tudomásul vesszük, hogy az ajánlatételi felhívás adatait csak az ajánlattételhez 
hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos. 

• Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 30 napig 
fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama 
alatt nem változtathatjuk meg. 

• Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában 
benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben 
megegyezik a papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal. 

                                                
3Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. 
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• Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során 
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe vettük.4 

• Kijelentjük, hogy társaságunkkal szemben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált 
módosítás folyamatban van5 / nincs folyamatban6. 
Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel 
a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk. 

 
 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  

                                                
4 Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok) 
5 Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz 
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. 
6 Megfelelő rész aláhúzandó. 



 56 

(4. számú melléklet) 
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében 

 
„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 

KORSZERŰSÍTÉSE" 
tárgyú, 

a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 
közbeszerzési eljárás 

 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében 
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 
összefüggésben a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról 
nyilatkozom: 
 
1. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 

tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez 
alvállalkozót igénybe veszünk / nem veszünk igénybe7: 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót vesz igénybe8 

 
 
 

 
2. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek 

tekintetében igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az 
alábbiak910: 

Az ajánlattevő által a 
fenti részek tekintetében 
igénybe venni kívánt, az 
ajánlat benyújtásakor 

már ismert 
alvállalkozók neve 

Az ajánlattevő által a 
fenti részek tekintetében 
igénybe venni kívánt, az 
ajánlat benyújtásakor 

már ismert alvállalkozók 
címe 

A közbeszerzésnek az a 
része (részei), amelynek 

teljesítéséhez az 
ajánlattevő a már ismert, 

e pontban nevesített 
alvállalkozót igénybe 

veszi 
neve: címe: … 
neve:  címe: … 

 
Kelt: 

                                                
7 Nem kívánt rész törlendő! 
8 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe 
venni. 
9 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót. 
10 Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni, továbbá 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
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………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 
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(5. számú melléklet) 

 
Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról 

a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint11 
 

„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE" 

tárgyú, 
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 

közbeszerzési eljárás 
 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében 
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 
összefüggésben nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény (Kkvt.) 3. §12 szerint vállalkozásunk besorolása a következő: 
 
(jelölje X-el) 
 
középvállalkozás  
kisvállalkozás  
mikrovállalkozás  
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá  
 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása  

 
 

                                                
11 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük. 
12  3. § 

 (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege 
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy 
közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja 
a 25%-ot. 
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(6. számú melléklet) 

 
Együttműködési megállapodás13 

(minta) 
 

„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE" 

tárgyú, 
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 

közbeszerzési eljárás 
 

……………………………………………………………….… (név, székhely) ajánlattevő és  
…………………………………………………………….…… (név, székhely) ajánlattevő 
(továbbiakban: Felek) között, 
 
Az Albertirsa Város Önkormányzata által, tárgyi közbeszerzési eljárásban amennyiben 
nyertesként kiválasztásra kerülünk a szerződés teljesítésével kapcsolatban - a későbbi 
együttműködési szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi 
megállapodást kötjük: 
 
 
1. Képviselet: 
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére – a Kbt. 35. § 
(2) bekezdés alapján - az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a 
közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására 
……………… (cégnév) részéről …………………. (név) (levelezési cím: …, telefon: ..., 
telefax: ..., e-mail cím: …) teljes joggal jogosult. 
 
 
2. A szerződés teljesítésének irányítása: 
A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre: 
…………………………………………...…. (cégnév) részéről: ……………………………… 
……………………………………………… (cégnév) részéről: ……………………………… 
 
 
3. Felelősség vállalás 
Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt 
megismerték, megértették és azokat elfogadják.  

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 
teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába. 

Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az 
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 

 
4. Feladatmegosztás 
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő: 
 
                                                
13 Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki! 
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FELADAT CÉG 
  
  
  
 
A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. 
 
A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik. 
 
 
Kelt:  
 
 

 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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(7. számú melléklet) 

 
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról14 

 
„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 

KORSZERŰSÍTÉSE" 
tárgyú, 

 
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 

közbeszerzési eljárás 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a 
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
 
Nem állnak fenn velünk szemben az ajánlattételi felhívásban / a Közbeszerzési Törvényben 
foglalt alábbi Kbt. 62. § (1) bekezdés a) – p) és a Kbt. 62. § (2) bekezdés a)-b) pont szerinti 
kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő / közös ajánlattevő15, aki: 
 
Kbt. 62. § (1) bekezdés:  
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; 

                                                
14Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
15 Nem kívánt rész törlendő! 
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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; 
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; 
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 135. § (7)-(9) bekezdése szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, 
és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági határozat) megállapította. 
 

Kbt. 62. § (2) bekezdés: 
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági 
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy 
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő 
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és 
a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az 
elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel 
szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető 
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság 
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő 
szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy 
volt. 
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*** 

 
Nyilatkozunk – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint –, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés a-p) pontja valamint a 
62. § (2) bekezdés a-b) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az 
általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés a-p) pontja valamint a 62. § (2) bekezdés a-b) pontja szerinti kizáró okok hatálya 
alá. 
 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 
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(8/a. melléklet) 
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont kb) alpontja tekintetében / I. 16 
 

„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE" 

tárgyú, 
 

a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 
közbeszerzési eljárás 

 
1. Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 

.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre 
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén. 

 
Dátum: 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  

 
 
 
2. Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 

.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre 
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott 
tőzsdén jegyeznek. 

 
 
Dátum 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  

 
 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot 
kell megtennie, a cég valós adati alapján! 
 
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az 1. pont szerint nyilatkozik, a 8/b. számú 
melléklet szerint is nyilatkoznia kell. 
 
                                                
16Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
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 (8/b. számú melléklet) 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés  
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. 17 18 

 
„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 

KORSZERŰSÍTÉSE" 
tárgyú, 

 
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 

közbeszerzési eljárás 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a 
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy 
társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 
évi CXXXVI. törvény 3. §19 r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonosomat képes vagyok megnevezni, nevüknek és állandó 
lakóhelyüknek bemutatása tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom20: 
 
 
 

                                                
17Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha a 8/a számú melléklet 1. pontja szerint nyilatkozott (ajánlattevőt 
nem jegyzik szabályozott tőzsdén). 
18Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
192007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja: 
r) tényleges tulajdonos: 
r) *  tényleges tulajdonos: 
ra) *  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) *  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a 
Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták 
meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
20 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 szükséges csatolni. 



 67 

 
 

1. 

Valamennyi tényleges tulajdonos neve Valamennyi tényleges tulajdonos 
állandó lakóhelye 

  
  

2. 
VAGY 
 
b)  nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) 

vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs. 
 
 
Dátum: 

………………..……………………………… 
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(8/c. melléklet) 

Ajánlattevő nyilatkozata a kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kc) alpontja tekintetében  

 
„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 

KORSZERŰSÍTÉSE" 
tárgyú, 

 
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 

közbeszerzési eljárás 
 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő megnevezése) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye) nevében nyilatkozattételre 
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben  
 

nyilatkozom, hogy 
 
a) van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet  
b) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

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

 
Kelt: 
 
 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 

 
 
 

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az „a)” pont, vagy a „b)” pont szerinti 
nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adatai alapján! 
 
Amennyiben ajánlattevő az „a)” pont szerint nyilatkozik, a 8/d. számú melléklet szerint is 
nyilatkoznia kell. Amennyiben ajánlattevő a „b) pont szerint nyilatkozik, a 8/d számú 
melléklet szerint nem kell nyilatkoznia. 
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(8/d. számú melléklet) 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kc) alpontja tekintetében /  

 
„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 

KORSZERŰSÍTÉSE" 
tárgyú, 

 
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 

közbeszerzési eljárás 
 

 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő megnevezése) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye) nevében nyilatkozattételre 
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben  
 

az alábbi nyilatkozat teszem: 
 

Az alábbiakban nevezem meg, az olyan jogi személyt vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetet, amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik: 
 

Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet megnevezése 
 
 
 
 

 
Nyilatkozunk továbbá hogy a fent megnevezett jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet(ek)el szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában 
hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 
 
Dátum: 
 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  
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(9. számú melléklet) 
 

Nyilatkozat a P1) gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek való megfelelésről21 

 
„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 

KORSZERŰSÍTÉSE" 
tárgyú, 

 
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 

közbeszerzési eljárás 
 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye ) nevében nyilatkozattételre jogosult 
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot 
teszem: 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 114. § (2) bekezdése megfelelően 
kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívás 15. pont P1) alpontjában előírt gazdasági és 
pénzügyi alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel meg22. 
 
 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 

                                                
21 A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak 
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában vagy kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben az ajánlattevő 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági 
feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani. 
22 Megfelelő rész aláhúzandó. 
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(10. számú melléklet) 

Nyilatkozat az M1) műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való 
megfelelésről23 

 
„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 

KORSZERŰSÍTÉSE" 
tárgyú, 

a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 
közbeszerzési eljárás 

 
 

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult 
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot 
teszem: 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 114. § (2) bekezdése megfelelően 
kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívás 15. pont M1) alpontjában előírt műszaki, 
illetve szakmai alkalmassági követelménynek 
megfelel / nem felel meg24. 
 
Kelt: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 

 

                                                
23 A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak 
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában vagy kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben az ajánlattevő 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági 
feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani. 
24 Megfelelő rész aláhúzandó. 
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(11. számú melléklet) 

 
Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet vagy személy kapacitására történő 

támaszkodásról  
 

„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE" 

tárgyú, 
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 

közbeszerzési eljárás 
 
 

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő) 
………………………. nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárással összefüggésben – a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően – nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek történő 
megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy(ek)) kapacitásaira támaszkodunk / nem 
támaszkodunk25. 
 

Az Ajánlati felhívás vonatkozó pontja, azon 
alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

melynek történő megfelelés igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira vagy arra is támaszkodik 

Az ajánlattevő részére a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet neve, 

székhelye26 

P1) alkalmassági feltétel 
(közbeszerzés tárgyából (energetikai 
korszerűsítés) származó árbevétel) 

 

M1) alkalmassági feltétel 
(MV-ÉP/A jogosultsággal rendelkező 
szakember) 

 

 
* Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva felel meg a műszaki szakmai alkalmassági követelményeknek, az 
ajánlatban csatolni kell 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. 
 
* A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, 
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns 
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének 
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, 

                                                
25 Megfelelő aláhúzandó. 
26 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés 
érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására vagy arra is támaszkodva felel meg. 
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ha az adott szervezet valósítja meg a teljesítést, amelyhez e kapacitásokra szükség van. 
A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
 
 
Kelt: 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 
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(12. számú melléklet) 

 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdése 

alapján27 
 

„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE" 

tárgyú, 
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 

közbeszerzési eljárás 
 
 

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
megnevezése, székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban ......... 
részajánlat megnevezése: megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben mint a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre 
jogosult képviselője kijelentem, hogy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet 
vállalunk az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kárának megtérítéséért. 
 
Kelt: 
 
 

………………..……………………………… 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet cégszerű aláírása / nevében 
meghatalmazott aláírása 

 

                                                
27 Opcionális – Azon szervezetek esetében, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához használja fel. 
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A	Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, 
 ajánlatkérői felhívásra csatolandó  
nyilatkozatok / igazolások jegyzéke 

 
(13. számú melléklet) 

Tartalomjegyzék28 
 

„ALBERTIRSA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE" 

tárgyú, 
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 

közbeszerzési eljárás 
 
 

 
 
 
 

                                                
28 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 

 Oldalszám 
Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy 
személy(ek)) igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására 
Az ajánlati felhívás 15. pont P1) alpontja alapján,  az ajánlattételi 
felhívás megküldését megelőző két lezárt üzleti év a közbeszerzés 
tárgyából (energetikai korszerűsítés) származó általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevétel ismertetése (14. sz. melléklet) 

 

Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy 
személy(ek)) igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására 

Az ajánlattételi felhívás 15. pont M1) alapján azoknak a szakembereknek - 
különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, 
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe. (15. sz. melléklet) 

 

A szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, úgy, hogy az 
önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a 
szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőség 
- szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (16. sz. melléklet) 

 

A szakemberek végezettségét/képzettségét, vényirási jogosultságot igazoló 
dokumentum egyszerű másolata.  

Az iratok mellett külön csatolva: 
1 példány elektronikus adathordozó (CD/DVD) amely tartalmazza: 
a papír alapon benyújtott igazolásokat jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf 
fájlformátumban. 
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(14. számú melléklet) 

  
Nyilatkozat nettó árbevételről 

 (a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak 
megfelelően) 

 
„Albertirsa önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése" 

 
I. rész: Albertirsa Általános Iskola (Albertirsa, Táncsics utca 5.) épületének energetikai 

korszerűsítése 
 

II. rész: Albertirsa Általános Iskola konyha, étkező és tornatermi szárny (Albertirsa, 
Győzelem utca 2.) épületének energetikai korszerűsítése 

 
III. rész: Albertirsa Polgármesteri Hivatal (Albertirsa, Irsay Károly utca 2.) épületének 

energetikai korszerűsítése 
 

IV. rész: Albertirsa Családsegítő (Albertirsa, Dózsa Gy. út 23. ) épületének energetikai 
korszerűsítése 

 
tárgyú, 

a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 
közbeszerzési eljárás  

 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése29) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti 
tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy az ajánlati 
felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évben társaságunk teljes árbevétele és a 
közbeszerzés tárgyából származó (orvosi ügyelet ellátása) az alábbiak szerint alakult: 
 
 
P1) alkalmassági feltétel …. év 

(nettó Ft) 
…. év (nettó 
Ft) 

Összesen (nettó 
Ft) 

Közbeszerzés tárgyából származó – 
általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétel 
(energetikai korszerűsítés) 

   

 
Kelt: 
 

………………..…………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 

 

                                                
29 Nem kívánt rész törlendő! 
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(15. számú melléklet) 
Nyilatkozat szakemberekről 

 
 

„Albertirsa önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése" 
 

I. rész: Albertirsa Általános Iskola (Albertirsa, Táncsics utca 5.) épületének energetikai korszerűsítése 
 

II. rész: Albertirsa Általános Iskola konyha, étkező és tornatermi szárny (Albertirsa, Győzelem utca 2.) épületének energetikai korszerűsítése 
 

III. rész: Albertirsa Polgármesteri Hivatal (Albertirsa, Irsay Károly utca 2.) épületének energetikai korszerűsítése 
 

IV. rész: Albertirsa Családsegítő (Albertirsa, Dózsa Gy. út 23. ) épületének energetikai korszerűsítése 
 

tárgyú, 
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt közbeszerzési eljárás 

 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) .......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye30)  nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakember(eke)t, a táblázatban megjelölt 
pozíciókra kívánjuk bevonni: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
30 Nem kívánt rész törlendő! 
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Alkalmassági feltétel  
M1) Szakember neve 

Végzettség / képzettség / szakmai 
tapasztalat  

 

1 fő, a felújítási munkák kivitelezését közvetlenül irányító 
szakember bemutatása, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 
szerinti MV-ÉP/A jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű 
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.  
Amennyiben a szakember rendelkezik kamarai regisztrációval, az 
ajánlatban meg kell adni a szakember regisztrációs számát.  
 

  

 
Kelt: 
 
 ………………..……………………………… 

cégszerű aláírás  
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(16. számú melléklet) 
Szakember szakmai önéletrajza 

(minta)31 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  

Születési idő:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése  Végzettség/képzettség és 

szakirány 
   

   

   

 
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év, hó) Munkahely megnevezése 

  

  

  

 
JELENTŐSEBB, A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORÁBBI 

MUNKÁK, TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE  
(E pontban szükséges, hogy egyértelműen megállapítható legyen az ajánlattételi 

felhívás M1) „Műszaki, szakmai alkalmasság minimumkövetelményei” pontjában 
előírt szakmai tapasztalat megléte) 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Korábbi szolgáltatások ismertetése, 
időpontjai, mettől meddig (év, hó) 

Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett 
tevékenység bemutatása 

  

  

  

 
NYELVISMERET32 

(gyenge / közepes / jó / kiváló / anyanyelv) 
Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás 

                                                
31Mintaként szolgál, nem kötelező alkalmazni, de az önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági 
feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőségnek. 
32 Egyes szakemberek esetében informális célt szolgál, azaz nem befolyásolja az alkalmasság megítélését. 
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Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás 

    

    

    

 
EGYÉB 
Szakmai testületi tagság: 
Egyéb képzettség: 
Egyéb, Ön által fontosnak tartott adat: 
 

*** 
 
Alulírott …………………………… mint a(z) …………………………… ajánlattevő által az  

„Albertirsa önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése" 
 

I. rész: Albertirsa Általános Iskola (Albertirsa, Táncsics utca 5.) épületének energetikai 
korszerűsítése* 

 
II. rész: Albertirsa Általános Iskola konyha, étkező és tornatermi szárny (Albertirsa, 

Győzelem utca 2.) épületének energetikai korszerűsítése* 
 

III. rész: Albertirsa Polgármesteri Hivatal (Albertirsa, Irsay Károly utca 2.) épületének 
energetikai korszerűsítése* 

 
IV. rész: Albertirsa Családsegítő (Albertirsa, Dózsa Gy. út 23. ) épületének energetikai 

korszerűsítése* 
tárgyú, 

a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt 
közbeszerzési eljárás tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 

szakember 
nyilatkozom, 

hogy, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés 
időtartama alatt – a szerződés teljesítése során – az ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre 
vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan 
kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen 
szempontból akadályozná. 
Kelt: 

*Kérjük aláhúzni azt a részajánlattételt, melynek teljesítésében a szakember  részt vesz. 
 

...................................................... 
szakember saját kezű aláírása
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