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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 város közigazgatási területén belül elhelyezkedő önkormányzati kezelésben 

lévő úthálózat kátyúzási munkái” 

 

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.  
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II. AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS 

 

 

„Albertirsa város közigazgatási területén belül elhelyezkedő önkormányzati 

kezelésben lévő úthálózat kátyúzási munkái” 

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, lajstromszám: 221, (Székhely: 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.  

 

3. A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljes kör , 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 gazdasági szereplők részére, illetve elérhetővé 

teszi a www.albertirsa.hu/kozbeszerzesek_ menü pont alatt, illetve a Közbeszerzési Hatóság 

által működtetett KBA-ban. 

 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján az eljárásban 

kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot! 

 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan 

gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

 

4. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, (nómenklatúra):  

 

Albertirsa város közigazgatási területén belül elhelyezkedő önkormányzati kezelésben lévő 

úthálózat kátyúzási munkái a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben meghatározottak 

szerint. 

 

A szerződés keretösszege 2018-2019-2020 években évi nettó 5.000.000,- Ft.  

mailto:toszegi.aniko@albertirsa.hu
mailto:topil@topil.hu
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Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a fent rögzített keretösszeggel határozza meg. 

 

Az ajánlattevőknek ajánlati árukat 1 m
2
 területű és 5 cm vastagságú, AC-11 jelű aszfalt 

bedolgozására kell megadniuk, mely tartalmazza a bedolgozáshoz szükséges valamennyi 

munkanemet úgy, mint:  

- a kátyú körüli aszfalt élvágása; 

- a kátyú körül, a felrepedezett aszfalt felvésése, egészen a stabil kötődésű rétegig; 

- a kátyú kitisztítása az útalapig, kiseprése, portalanítása; 

- a kátyú szükség szerinti feltöltése zúzott kővel, vagy kibetonozása; 

- a feltöltés tömörítése; 

- a kátyú széleinek kikenése bitumenes emulzióval; 

- AC-11 jelű aszfaltbeton behordása a kátyúba; 

- az aszfalt elegyengetése kézi erővel; 

- az aszfalt tömörítése önjáró vibrációs hengerrel; 

- a kikerült törmelék lerakóba történő szállítása. 

 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a beszerzés tárgya szerinti kivitelezési munka nem engedélyköteles.  

 

Nómenklatúra: (CPV kód)  

 

45233142-6 közútjavítás 

45233141-9 közútkarbantartás 

 

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás 

lefolytatatásra kerül:  

Vállalkozási keretszerződés. 

 

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: 2018. január 1. - 2020. december 31. 

 

8. A teljesítés helye:  

2730 Albertirsa közigazgatási területén belül elhelyezkedő önkormányzati kezelésben lévő 

úthálózat. 

NUTS kód: HU10 

 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályra való 

hivatkozás:  

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.  

 

Számlát a tárgyhónapban teljesített kivitelezési feladatokról, igazolt, hibamentes teljesítést 
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követően lehet benyújtani.  

A számla melléklete a munka elvégzését igazoló teljesítésigazolás. A teljesítést kizárólag 

ajánlatkérő műszaki ellenőre, képviselője igazolhatja. Ajánlattevő a mindenkor hatályos 

jogszabályok szerint jogosult az ÁFA felszámítására.  

 

A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag 

szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében átutalással történik, a 

számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (2), (3), (5), (6) bekezdése szerint.  

 

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő, ha ajánlattevő 

a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a 

következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

 

a) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni 

a  egrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;  

 

b) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, 

hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 

ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

 

c) Vállalkozó(k) mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában 

részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

 

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

15 napon belül átutalja Vállalkozónak;  

 

e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy 

annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint 

az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

 

f) Vállalkozó(k) átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az 

alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát  egrendelőnek (annak 

érdekében, hogy  egrendelő megállapíthassa, hogy Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a 

teljes összeget az alvállalkozónak); 

 

g) Vállalkozó(k) által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét 

 egrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozó(k)nak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni 

fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; 

 

h) ha Vállalkozó(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét  egrendelő őrzi, és az akkor illeti meg Vállalkozót, ha 

 egrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, 
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vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az ajánlattevő által a b) 

pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

 

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések szerint kerül kiegyenlítésre: 

 

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

- 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

- 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

- az adózás rendjéről szóló 2013. évi XCII. törvény 

- az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 

 

Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a  egrendelő felé késedelmi kamatot számíthat fel, 

melynek mértéke a Ptk. 6:155.§-a alapján a késedelemmel érintett naptári félév első napján 

érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a 

késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az 

adott naptári félév teljes idejére. 

 

10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

Kötbér, amelyet ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő késedelmes, vagy hibás teljesítése esetére, 

illetőleg a teljesítés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetére köt ki:  

- A vállalkozási keretszerződés késedelmes és hibás teljesítése esetén a késedelemmel 

érintett időre, illetőleg hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre az adott 

hónapban elrendelt munkáknak (javítások) a vállalkozási keretszerződés szerinti ÁFA nélkül 

számított teljes nettó érték 2 %-a naponta.   

-  A vállalkozási keretszerződés teljesítésének meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén 

alkalmazható meghiúsulási kötbér mértéke a vállalkozási keretszerződés teljes nettó 

ellenszolgáltatásának 20 %-a.   

Jótállás: Ajánlattevő a vállalkozási keretszerződés teljesítése során a teljesítés igazolás 

elfogadását követő első munkanaptól számított 12 -36 naptári hónap (a nyertes ajánlattevő 

ajánlata szerinti mérték ) azonos naptári napját követő első munkanapig  jótállást köteles 

vállalni a kivitelezési munkák és a beépítésre kerülő anyagokra egyaránt.  

 

Ajánlatkérő a kötbérek tekintetében felhívja ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:186. §-ára, 

melynek értelmében a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan 

okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.  entesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, 

ha szerződésszegését kimenti. 

 

Ajánlatkérő a kötbér visszatartásával kapcsolatban felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 

135.§ (6) bekezdésére is. 
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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 a Kbt. 61. § ( ) bekezdés alapján megvizsgálta a közbeszerzést abból a 

szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további 

körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. 

Ennek alapján az ajánlatkérő nem biztosít részajánlat-tételi lehetőséget, mivel a beszerzés 

tárgyának jellege (a beszerzés tárgya egy adott építési helyszínen történő kátyúzási munkák 

elvégzése) nem teszi azt lehetővé, negatívan hatna a szerződéshez kapcsolódó körülmények, 

így a szerződés teljesítésének körülményeire (a szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a 

kivitelezés minősége, megvalósíthatósága), azaz gazdasági, minőségi és a szerződés 

teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen lenne a részajánlat-tétel 

lehetőségének biztosítása.  

 

13. Az ajánlatok értékelési szempontjai. 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: 

 

Értékelési  szempontok Súlyszám 

1.) Nettó ajánlati ár 1 m
2
 terület  és 5 cm vastagságú, AC-

11 jel  aszfalt bedolgozása (Ft) 

70 

2.) Az ajánlattevő által vállalt jótállási idő (a sikeres 

műszaki átadás-átvétel időpontjától számítottan egész 

hónapokban megadva) Ajánlattevőnek minimum 12 hónap 

maximum 36 hónap vállalható időintervallumban kell 

megadnia ajánlatát.  

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a 2. részszempont (vállalt 

jótállás) azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál 

kedvezőbb vállalásokra egyaránt ajánlatkérő a ponthatár felső 

határával azonos számú pontot ad: 36 hónap.  

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a 2. részszempont (jótállási 

30 
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idő mértéke) azon minimum szintje, amelynél kedvezőtlenebb 

az adott ajánlat nem lehet: 12 hónap.  

 

 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa: 1-10. 

Az ajánlatok értékelése valamennyi részajánlat tekintetében a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő alábbi értékelési szempontok alapján történik 

A módszer, mely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 

 

1. Részszempont: Nettó ajánlati ár 1 m2
 terület  és 5 cm vastagságú, AC-11 jel  

aszfalt bedolgozása (Ft) Súlyszám: 70. 

A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 

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: Az ajánlattevő által vállalt jótállási idő (a sikeres műszaki átadás-

átvétel időpontjától számítottan egész hónapokban megadva) Ajánlattevőnek 

minimum 12 hónap maximum 36 hónap vállalható időintervallumban kell megadnia 

ajánlatát. Súlyszám: 30.  

Ajánlatkérő ezen értékelési részszempont esetében minimum 12 hónap 

jótállásvállalást ír elő. A legkedvezőbb ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi 

ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az 

egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő. Ajánlatkérő 

felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 36 

hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az 

annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú 

pontot ad (10 pont). Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy 12 hónapnál 

kevesebb jótállásvállalás nem adható meg, mert ebben az esetben az ajánlat 

érvénytelen.  

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  
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A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  

 

Ajánlatkérő az adott értékelési 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. 

 

14. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:  

 

A kizáró okok felsorolása valamennyi részajánlat esetében:  

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, 

akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. § (1) 

bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.  

 

Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 

 

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 11 . § (1)-(2) bekezdéseinek, valamint a közbeszerzési 

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

leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 

szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjainak, 

valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá. 

 

Az alvállalkozó tekintetében ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) 

bekezdése szerint csak nyilatkozni köteles a kizáró okok hatálya hiányáról. 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerinti 

nyilatkozat szükséges. 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 8. § i) pont ic) alpontja vagy a 10. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontja szerinti 

nyilatkozat szükséges. 

 

Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás 

megküldésének napjánál korábbi napra. 

 

15. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő pénzügyi-gazdasági, illetve 

műszaki-szakmai alkalmassági követelményt. 
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16. Az ajánlattételi határidő: 2017. november 21.  10.00 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 kátyúzási munkálatokra” 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 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: 2017. november 21.  10.00 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: - 

 

24. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 

projektre (programra) vonatkozó adatok: - 
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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 közbeszerzési dokumentumok megküldésének napja: 2017. november 6. 

 

26. Egyéb feltételek: 

 

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a 

kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint). A Kbt. 66. § 

(2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlathoz csatolni. 

 

 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. § ( ) bekezdése szerint).  

 

 Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. § 

( ) bekezdés szerinti adatokat (Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint).  

 

 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:  

o a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

o az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor 

már ismert alvállalkozókat. 

 

 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 (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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 
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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). 

 

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

összehasonlíthatósága érdekében.  

 

 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. A közös ajánlattevők a szerződés 

teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot benyújtó 

gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem 

következhet be. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők 

kötelesek becsatolni együttműködési megállapodásukat.  

 

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

létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. 

 

 Ajánlattételi felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők. 

 

 A benyújtandó igazolások tekintetében alkalmazható a Kbt.  7. § (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. 

 

 Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § továbbá a Kbt. 11 . § (6) bekezdése 

valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók.  

 

 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. 

 

 Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a 

figyelmet a Kbt.   . § (1)-( ) bekezdésére. 
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 A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 

olyan saját nevére szóló, a szerződés tárgya szerinti felelősségbiztosítással, amely 

kiterjed mind a személyi, mind a dologi károk fedezetére, beleértve a biztosítási 

eseményekkel összefüggésben felmerülő többletköltségeket is, továbbá amelynek a 

felelősségbiztosítási rész minimális biztosítási összege 1 millió Ft/káresemény és 

legalább 5 millió Ft/év. Ajánlattevőnek a felelősségbiztosítás határidőben történő 

rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban csak nyilatkozni szükséges. 

 

 Az ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell 

viselnie. 

 

 Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 

 

 Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott 

kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei, továbbá a 191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet, foglaltak szerint kell 

eljárni. 

 

 

Albertirsa, 2017. november 6.  
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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 gazdasági szereplők 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. Az eljárásban kizárólag az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az 

ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

 

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 EU SZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését 

észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra 

vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. 
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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: 7. §] 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. 

  . § (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 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.  
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- 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:  

 

 „Ajánlat kátyúzási munkálatokra”   

valamint  

„Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” „Iktatóban nem bontható fel!”  

 

 

 

Az ajánlatot Albertirsa Város Önkormányzata 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. 5. sz. 

szoba címre kell beadni. 

 

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 

 

14) A Kbt. 113. § ( ) 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, 
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 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. 

 

Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérés során 

megfogalmazott kérdéseiket  

 

toszegi.aniko@albertirsa.hu 

 

 elektronikus címre  

és a  

 

mailto:toszegi.aniko@albertirsa.hu
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topil@topil.hu 

 

elektronikus címre, szerkeszthető, „word” formátumban is küldjék meg, a minél 

gyorsabb kommunikáció megvalósítása érdekében. 

 

 

Alkalmassági követelmények 

 

20) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő 

pénzügyi-gazdasági, illetve műszaki-szakmai alkalmassági követelményt. 

 

Az ajánlatok benyújtása és felbontása  

 

21) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának 

időpontjában kezdi meg ajánlatkérő. 

 

22) A papíralapú ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban 

megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

Az ajánlatkérő előírja 1 db elektronikus másolati példány (CD vagy DVD vagy pendrive) 

benyújtását is. 

 

23) 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.  

 

24) Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 

lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 

szempontok alapján értékelésre kerülnek. 

 

25) Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ajánlatkérő ismertetheti a rendelkezésére álló 

fedezet összegét is. 

 

26) Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § ( ) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az 

ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az 

összes ajánlattevőnek.  

 

27) A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt 

az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek is megküldi. 

 

Az ajánlatok bírálatának folyamata 

 

28) 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. 

 

mailto:topil@topil.hu
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29) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 

gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

 

30) Az ajánlatkérő a bírálat során 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.  

 

31) A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja 

szerint, az ajánlattételi felhívás 13. pontjában leírtak szerint, a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő szempontok alapján értékeli.  

 

Hiánypótlás, felvilágosításkérés és a számítási hiba javítása 

 

32) 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. 

 

33) 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. 

 

34) A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési 

dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.  

 

35) A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat - 

ideértve a 69. § ( )-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és 

kiegészíteni is lehet. 

 

Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások 

 

36) 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. 

 

37) 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. § ( ) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell 

felelni 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium (munkabiztonság) 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tár 2- . Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor 

tér 2-4. Web: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
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A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint történik: 

 

A Nemzetgazdasági  inisztérium  unkavédelmi Információs Szolgálatot ( ISZ) 

működtet: Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-292 E-mail cím: munkaved-

info@ommf.gov.hu 

 

A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi,  egyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási 

Főosztályának  unkavédelmi Ellenőrzési  sztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a 

http://www.ommf.gov.hu/index.php honlapon az „Elérhetőségek/ unkavédelmi 

felügyelőségek  menüpont alatt) segítik tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és a 

munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket 

munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében, 

 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. Tel.: 06-1- 477-5700 Fax: 06-1- 477-5800 Honlap: 

www.munka.hu 

 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal (munkaegészségügy) 

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Tel.: 

06-1/476-1100 (központi telefonszám) e-mail:tisztifoorvos@oth.antsz.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem) 

Székhely: 11 5 Budapest, Columbus u. 17-23. Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. Tel.: 

06-1/301-2900 (központi telefonszám) Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258 E-mail 

cím: hivatal@mbfh.hu 

 

2015. április 01-től a megyei kormányhivatalokba integrálódott területi bányakapitányságok 

elérhetősége és illetékességi területe megtalálható a www.mbfh.hu honlapon az 

„Elérhetőség/Korábbi bányakapitányságok  menüpont alatt 

 

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (környezetvédelem) 

Székhely: 1016 Budapest,  észáros u. 58/A. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.:675 

Ügyfélszolgálat: Zöld-pont Iroda, 1016 Budapest,  észáros u. 58/a. fsz. 6. Telefon: +36 1 

224 9100 E- mail cím: orszagos@zoldhatosag.hu 

zoldpont@oktvf.gov.hu Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

 

A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi,  egyei Kormányhivatalok 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a 

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/teruleti-felugyelosegek.php honlapon) adnak 

tájékoztatást a gazdasági szereplőknek 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u.  9. 

Telefonszám: +36-1-412-9742 

e-mail: info@szgyf.gov.hu Honlap: www.szgyf.gov.hu 

mailto:munkaved-info@ommf.gov.hu
mailto:munkaved-info@ommf.gov.hu
http://www.munka.hu/
mailto:hivatal@mbfh.hu
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
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Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről 

 

38) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 

meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít. 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. 

 

39) 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; 

 

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; 

 

40) Alkalmazandó jogszabályok 

A jelen közbeszerzési eljárás szerinti munkák teljesítésére irányadó jogszabályi és egyéb 

szakmai követelmények:  

  -  Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet;   

  -  a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;   

  -  az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;   

  -  a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 28 /2007. (X.29.) 

 Korm.rendelet   

  -  a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 
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(XII.3.) KvVM-Eü  együttes rendelet   

  -  a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény;   

  -  a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. 

 (IV.21.) MT rendelet;   

  -  az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/198 . 

 (XII.21.) KM rendelet;   

  -  a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének 

 követelményeiről szóló 83/200 . (VI. .) GKM rendelet;   

  -  az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 

 szóló 12/1988. (XII.27.) ÉV -IpM-KM- É -KVM rendelet;   

  -  az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

 engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm.rendelet;   

  -  a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/200 . (I. 28.) GK  

 rendelet;   

- a közutakon kötelezően alkalmazott útügyi műszaki előírások, szabályozási 

dokumentumok.  

 

 

41) Az ajánlat elkészítésének alapját a közbeszerzési dokumentumok kell, hogy 

képezzék.  

 

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására kell 

ajánlatot adni, illetve vállalkozni (az  TÉK, a  SZ, 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 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.  

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 a 

magyar szabványok szerinti I. minőségi 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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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 

Az ajánlattevőknek ajánlati árukat 1 m
2
 területű és 5 cm vastagságú, AC-11 jelű aszfalt 

bedolgozására kell megadniuk, mely tartalmazza a bedolgozáshoz szükséges valamennyi 

munkanemet úgy, mint:  

- a kátyú körüli aszfalt élvágása; 

- a kátyú körül, a felrepedezett aszfalt felvésése, egészen a stabil kötődésű rétegig; 

- a kátyú kitisztítása az útalapig, kiseprése, portalanítása; 

- a kátyú szükség szerinti feltöltése zúzott kővel, vagy kibetonozása; 

- a feltöltés tömörítése; 

- a kátyú széleinek kikenése bitumenes emulzióval; 

- AC-11 jelű aszfaltbeton behordása a kátyúba; 

- az aszfalt elegyengetése kézi erővel; 

- az aszfalt tömörítése önjáró vibrációs hengerrel; 

- a kikerült törmelék lerakóba történő szállítása.  

 

A javítási munkákat 2018.-2019.-2020. években, január 1-e és december 31-e között kell 

végezni.  

 

A teljesítési határidő (attól függően, hogy  egrendelő a munkát a következő a), vagy b) 

pontba sorolja) az eseti megrendelés tartalmazza, külön csoportosítva:  

 

a) a soron kívüli, gyors beavatkozást igénylő munkák haladéktalanul, de az eseti 

megrendeléstől számítva legkésőbb a munkát 7 munkanapon belül el kell végezni; 

 

b) egyéb munkák határideje az eseti megrendeléstől számítva 30 nap.  
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V. SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

Vállalkozási keretszerződés-tervezet 

 

amely létrejött egyrészről   

név: Albertirsa Város Önkormányzata 

székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. 

elérhetőség: 53/570-051; info@albertirsa.hu 

adószám: 15730260-2-13 

bankszámlaszám: 10 02977-50505549-55531002 

képviseli: Fazekas László polgármester, 

elérhetősége: 53/570-051 

címe: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. 

 

mint Megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő) 

    

másrészt a(z) 

 

Cégnév:    ............................. 

Székhely:    ......................... 

Cégjegyzékszáma:   ......................... 

Adószáma:    ......................... 

Bankszámlaszáma:  ......................... 

Képviseli:    ......................... 

Elérhetősége: (tel., e-mail) ......................... 

Cím:    ......................... 

 

mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó), 

 

között, a  egrendelő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a 

alapján kezdeményezett nyílt közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó Albertirsa város 

közigazgatási területén belül elhelyezkedő önkormányzati kezelésben lévő úthálózat 

kátyúzási munkálatai tárgykörben adott ajánlata és a  egrendelő ajánlattételi felhívása, 

továbbá az eredményes közbeszerzési eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentumok 

alapján, az alulírott helyen és időben a következő feltételekkel: 

 

1./ A szerződés tárgya 

 

1.1  egrendelő a tulajdonában lévő, Albertirsa város közigazgatási területén (bel- és 

külterületen) szilárd burkolatú utak (ideértve a kerékpár utakat is), járdák, térburkolatok 

burkolathibái javítását, kátyúzását a jelen szerződés rendelkezései alapján, a közbeszerzési 

dokumentumokban (1. sz. melléklet) foglaltak szerint megrendeli a Vállalkozótól. 

 

1.2. A Vállalkozó a  egrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki 

dokumentáció/adatszolgáltatás keretében átadott egyéb dokumentumok, adatok és 

információk alapján, a szerződés tárgyaként rögzített építési munkákat elvégzi. 
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1.3 A szerződés tárgyát részletező, alábbi mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét 

képezik: 

 

1. számú melléklet: közbeszerzési dokumentumok 

2. számú melléklet: a Vállalkozó által beadott ajánlat  

3. számú melléklet: felelősségbiztosítási kötvény  

 

2./ Teljesítési határidő 

 

2.1 Vállalkozó az 1./ pontban rögzített feladatokat a rendelkezésre álló évenkénti pénzügyi 

fedezet felhasználásának időpontjáig, de legkésőbb 2020. 12. 31. véghatáridővel köteles 

elvégezni. 

 

2.2 A  egrendelő által balesetveszélyesnek jelölt út, járda- és térburkolat-hibák javítását, az 

építési/felmérési naplóba tett bejegyzést vagy szóbeli értesítést követő munkanapon, de 

legkésőbb 2  órán belül meg kell kezdeni és folyamatos munkavégzéssel a lehető legrövidebb 

időn belül, de legkésőbb 7 munkanapon belül be kell fejezni. A munka megkezdéséig – 

közvetlenül az értesítést követően azonnal – a balesetveszélyes terület biztonságos 

elkorlátozásáról és táblázásáról az előírások szerint a Vállalkozónak gondoskodni kell. 

 

2.3 Egyéb, a  egrendelő által nem balesetveszélyesnek minősített fenntartási munkát (pl: 

süllyedések, roskadások, kátyúk, stb.) Vállalkozó az építési/felmérési naplóba,  egrendelő 

által történő bejegyzés napjától számított 30 naptári napon belül köteles elvégezni. 

 

3./ A keretszerződés értéke (vállalkozói díj) 

 

3.1 Az 1./ pontban rögzített feladatok folyamatos elvégzésére, a szerződés időtartama alatt 

nettó 15.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg, évi nettó 5.000.000.- Ft + Áfa összeg áll 

rendelkezésre, melyet  egrendelő nem köteles kimeríteni. Vállalkozót ezen keretösszegből a 

ténylegesen elvégzett és  egrendelő által leigazolt munkák vállalkozói díja illeti meg. A fel 

nem használt keretösszeg  egrendelő bankszámláján marad. 

A vállalkozási díj elszámolása tételes felmérés, az építési/felmérési napló alapján történik a 

3.2. pontban rögzítettek szerint. 

 

3.2. A Vállalkozói díj a ténylegesen elvégzett és  egrendelő által leigazolt munkák 

vonatkozásában, önálló tételenként, az ajánlattevő által beadott ajánlatban (2. számú 

melléklet) megadott egységárak figyelembevételével, azaz 1 m
2
 terület  és 5 cm vastagságú, 

AC-11 jel  aszfalt bedolgozásával: ................... Ft + Áfa összegben kerül megállapításra. 

 

3.3  egrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. 

 

4./ Fizetési feltételek 

 

4.1  egrendelő fizetési kötelezettségének teljesítése az 1./ pontban meghatározott munkák 

(jelen szerződésben rögzített minőségben és határidőre történő) teljesítésekor, a Vállalkozó 

által kiállított számla alapján, teljesítményarányos módon, átutalással történik. 
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Az elszámolható díj alapja az építési/felmérési napló. Az elvégzett munka teljesítéséről 

kiállított teljesítést igazoló jegyzőkönyv képezi a számla kiállításának alapját és annak 

mellékletét. A számlához továbbá mellékelni kell az építési/felmérési napló másolatának egy 

példányát is. A számlát a Vállalkozó   példányban (3 példány a  egrendelőnél marad) az 

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal városüzemeltetési irodájára köteles benyújtani. 

 

4.2 Számlát csak a szerződésben foglaltak szerinti munkák elvégzése után, igazolt hibamentes 

teljesítést követően lehet benyújtani. A számla melléklete a munka elvégzését igazoló 

teljesítésigazolás. A teljesítést kizárólag  egrendelő műszaki ellenőre és képviselője 

igazolhatja. Vállalkozó a mindenkor hatályos jogszabályok szerint jogosult az ÁFA 

felszámítására. A kifizetés a  egrendelő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és 

formailag szabályszerűen kiállított, a  egrendelő által leigazolt számla ellenében átutalással 

történik, a számla  egrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (2), (3), (5), (6) bekezdése szerint.  

 

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján  egrendelő, ha a 

Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől 

eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

 

a) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni 

a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;  

 

b) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, 

hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 

ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

 

c) Vállalkozó(k) mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában 

részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

 

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

15 napon belül átutalja Vállalkozónak;  

 

e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy 

annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint 

az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

 

f) Vállalkozó(k) átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az 

alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát  egrendelőnek (annak 

érdekében, hogy  egrendelő megállapíthassa, hogy Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a 

teljes összeget az alvállalkozónak); 

 

g) Vállalkozó(k) által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét 

 egrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozó(k)nak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni 

fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; 
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h) ha Vállalkozó(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét  egrendelő őrzi, és az akkor illeti meg Vállalkozót, ha 

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

vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az ajánlattevő által a b) 

pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

 

A kifizetések pénzneme: HUF. A kifizetés feltétele az Art. 36/A. § (1) bekezdésében foglaltak 

teljesülése. 

 

5./ A felek jogai és kötelezettségei 

 

5.1 Vállalkozó a vállalkozás tárgyát a  egrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki 

dokumentumokban foglaltaknak, műszaki előírásoknak, valamint az illetékes hatóságok 

követelményeinek megfelelően, I. osztályú minőségben valósítja meg. 

 

5.2 Vállalkozó az általa beépített anyagok, szerkezetek és berendezések, illetve az elvégzett 

munka minőségét  egrendelőnek történő átadás alkalmával bizonylatolni köteles. 

 

5.3 A  egrendelőnek történő átadáshoz adott esetben szükségessé váló közmű hozzájárulások 

és a felelős műszaki vezetői nyilatkozat beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó az 

ilyen jellegű hibás tevékenységéből eredő károkat (költségeket) maga viseli. 

 

5.4 Vállalkozó az általa biztosított/beépített anyagok, szerkezetek és elemek, illetve az 

elvégzett munka minőségét az átadások alkalmával bizonylatolja. Ennek keretében a 

 egrendelő részére átadásra kerül az átadási dokumentáció 1 példányban, mely az alábbiakat 

tartalmazza: 

- felhasznált anyagok és beépített elemek minőségét tanúsító műbizonylatok,  

- céges kivitelezői nyilatkozatok, jegyzőkönyvek,  

- minőségvizsgálati, illetve minőségtanúsító jegyzőkönyvek és bizonylatok, 

- hulladék elszállítási és befogadási bizonylatok, 

 - építési napló másolata. 

 

5.5 A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésből, bírságból eredő következmények a 

Vállalkozót terhelik. 

 

5.6 Vállalkozó feladata a munkaterület, valamint az igénybevett közterület – járda, úttest – 

folyamatos tisztántartása. 

 

5.7 Vállalkozó a munkálatok helyszíni, felelős műszaki irányítását folyamatosan biztosítja. 

 

5.8 A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. 

A felek az építési/felmérési naplóba történő bejegyzéssel kötelesek egymást értesíteni azokról 

a tudomásukra jutott tényekről és körülményekről, amelyek a jelen szerződésen alapuló 

kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik. 

 

Megrendelő meghatalmazott képviselője:…………………………… 
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Vállalkozó meghatalmazott képviselője …………………………… 

 

5.9 Vállalkozó köteles a munkavégzésről folyamatosan építési/felmérési naplót vezetni, a 

szerződés teljesítése szempontjából lényeges körülményeket abban feltüntetni. 

 

5.10 A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 

közbeszerzésekról szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.), az építőipari kivitelezési tevékenységről 

szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. tv., valamint a szerződésben felsorolt jogszabályok, illetve a fel nem sorolt, de kötelező 

jogszabályok, szabványok, irányelvek stb. rendelkezései az irányadók. 

 

5.11 A vállalkozó szavatolja, hogy a kivitelezéshez szükséges érvényes felelősségbiztosítással 

rendelkezik. (3. számú melléklet) 

 

6./ Szavatosság, jótállás 

6.1 A szavatossági időkre és kötelezettségekre vonatkozóan az alábbi jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak: 

- a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), 

- a 12/1988. (XII. 27.) ÉV -IpM-KM- É -KV  együttes rendelet, 

 

Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező munkát a közbeszerzési 

dokumentumok, az ajánlat, a  egrendelő által megadott kiindulási adatok, közbenső 

adatszolgáltatások és a megrendelői utasítások alapján, továbbá a megvalósítás ideje alatt 

érvényben lévő hazai normatíváknak, műszaki előírásoknak, az illetékes hatóságok 

követelményeinek és szabályzatainak megfelelően valósítja meg; 

- a jelen szerződés értelmében beépített anyag és berendezés mentes lesz minden olyan 

hibától, ami a Vállalkozó, az alvállalkozója, vagy a szállítója cselekedetéből vagy 

mulasztásából származhat;  

- a szerződés teljesítéséhez felhasznált valamennyi végleges beépítésű anyag és berendezés új 

keletű, használatlan állapotú lesz; szavatolja továbbá 

- az általa elvégzett tevékenység, a beépített anyagok és berendezések megfelelőségét és 

minőségét a hosszú távú üzemeltetés biztosíthatósága érdekében. 

 

6.2  egrendelő a szavatossági jogait a teljesítés időpontjától a kötelező alkalmassági idő 

lejártáig érvényesítheti. 

 

6.3 A jótállási időszak a konkrét munka  egrendelő által történő, a sikeres átvétel befejezését 

rögzítő bizonylat kiállításától számítottan indul. A jótállási időszak Vállalkozó vállalása 

szerinti ............. hónapig tart. A jótállási időszak alatt a Vállalkozó a  egrendelői igény 

kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 2 munkanapon belül minden hibát 

megszüntet. 

 

7./ Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés 
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7.1  egrendelő köteles a munka kivitelezését és az építési/felmérési naplót a szerződés 

teljesítése során folyamatosan, de legalább 10 naponként ellenőrizni. 

 

7.2 A Vállalkozó az anyagokat úgy köteles rendelkezésre bocsátani (dokumentálni), hogy 

azok minősége utólag ellenőrizhető legyen. 

 

7.3 Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a  egrendelő az ellenőrzést 

elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte el. 

 

7.4 A végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, minőségi megfelelőségének vitája 

esetén – ha a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló – a minőségi vizsgálat költségét 

Vállalkozó köteles viselni és a  egrendelő által elrendelt javítást haladéktalanul, 

költségmentesen elvégezni. 

 

8./ Alvállalkozói, külső erőforrás szervezettel kötött szerződések 

 

8.1 Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozó magatartásáért úgy 

felel, mintha maga járt volna el. 

 

8.2 A jelen szerződésben foglalt általános feltételek az alvállalkozókra is értelemszerűen 

kiterjednek. 

 

8.3  egrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozói, külső erőforrás 

szervezettel kötött szerződésekbe a jelen szerződésben megfogalmazott – alvállalkozóra, 

külső erőforrás szervezetre is értelemszerűen vonatkozó – követelmények ellenőrzése 

érdekében betekintést nyerjen. 

 

Alvállalkozó(k ) adatai: ……………………….. 

Külső erőforrás szervezet(ek) adatai: ……………………………… 

 

8.4 A Vállalkozó köteles a  egrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban 

megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, 

amelyet az ajánlatában nem nevezett meg. A bejelentéssel együtt a Vállalkozónak 

nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt 

kizáró okok hatálya alatt. 

 

9./ Kötbérek, garanciák 

 

9.1 Vállalkozó a 9.3 pontban meghatározott mértékű kötbér fizetésére és az azt meghaladó kár 

megtérítésére, illetve térítésmentes kijavításra köteles abban az esetben, ha az olyan okból 

bekövetkező, amelyért felelős, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. 

 

9.2 A jelen szerződés 2.1, 2.2 és 2.3 pontjában meghatározott határidők kötbérterhes 

határidők. Késedelem esetén a Vállalkozó a  egrendelő részére késedelmi kötbért köteles 
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fizetni, mely összeg a részszámla(ák)ból, végszámlából kerül levonásra. 

 

9.2.1 Amennyiben a késedelem a 10 napot eléri vagy meghaladja, a  egrendelő jogosult jelen 

szerződéstől bármely jogkövetkezmény nélkül elállni. A  egrendelő az elállási jogát a 

Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. 

 

Az elállás a Vállalkozó kötbér - és kártérítés - fizetési kötelezettségét nem érinti.  

 

9.3 A kötbér mértéke: késedelmes és hibás teljesítés esetén a késedelemmel érintett időre, 

illetőleg hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre az adott hónapban 

elrendelt munkáknak (javítások) a vállalkozási keretszerződés szerinti ÁFA nélkül számított 

teljes nettó érték 2 %-a naponta. 

A keretszerződés teljesítésének meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén alkalmazható 

meghiúsulási kötbér mértéke a vállalkozási keretszerződés teljes nettó ellenszolgáltatásának 

20 %-a. 

 

9.4  egrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel.  egrendelő a kötbérrel 

nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is 

jogosult. 

 

10./ A szerződés módosítása 

 

10.1 Jelen szerződés módosítása csak a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembe vételével 

történhet.  

 

11./ Jogi viták rendezése 

 

11.1 Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés 

úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést. 

Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, a szerződő felek 

értékhatártól függően alávetik magukat a Ceglédi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki 

Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

 

11.2 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a 

közbeszerzésekről szóló Kbt. valamint az egyéb, vonatkozó jogszabályok előírásai 

irányadóak. 

 

11.3 Amennyiben a kivitelezés során, az azzal kapcsolatos jogszabályok (szabványok) 

változnak, és ezen változások a kivitelezést befolyásolják, az ebből eredő költségek a 

Megrendelőt terhelik. 

 

12./ A szerződés nyilvánossága, adatszolgáltatás 

 

12.1 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 

törvény rendelkezése alapján nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.  
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12.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem jogosult korlátozni, vagy megtiltani nevének, 

székhelyének, továbbá olyan adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a közbeszerzési 

eljárás során bírálati szempont alapján értékelésre került, amelyet a  egrendelő az ajánlat 

elbírálása során döntése meghozatalával összefüggésben figyelembe vett, valamint amely a 

közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó törvényben 

meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 

 

13./ Egyéb rendelkezések 

 

13.1 A Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

13.2 Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a  egrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 1 3. § (3) bekezdése 

szerinti ügyletekről a  egrendelőt haladéktalanul értesíti.  

13.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy  egrendelő 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 Kbt. 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  

c) ha a szerződés megkötését követően jut a  egrendelő tudomására, hogy a Vállalkozó 

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

közbeszerzési eljárásból.  

13.4 Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt.  3. § (1) bekezdésének d) 

pontjában foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.  

13.5 Vállalkozó nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 

(1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben e státuszában 

változás következik be, erről haladéktalanul köteles  egrendelőt tájékoztatni. Vállalkozó 

tudomásul veszi, hogy az átláthatóságra vonatkozó valótlan tartalmú nyilatkozata alapján 

kötött szerződést a  egrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került 

sor – a szerződéstől eláll.  
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13.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, 

valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 

13.7 Jelen szerződés a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően lép hatályba.  

 

13.8 A szerződés csak a mellékletekkel együtt értelmezhető és csak azokkal együtt érvényes. 

 

Albertirsa, 2017. ……………………. 

 

 

 

……………………………………..   ……………………………………. 

              Fazekas László        

               polgármester                

             EGRENDELŐ                                               VÁLLALK ZÓ  

  

 

Jogi ellenjegyző:  

 

 

……………………….. 

   Kovács Zoltánné dr. 

           jegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

…………………………… 

Zátrokné Dobrovolni Erika 

   pénzügyi irodavezető 
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VI. IRATMINTÁK 

 

BORÍTÓLAP 

 

 

 

 

„Albertirsa város közigazgatási területén belül 

elhelyezkedő önkormányzati kezelésben lévő 

úthálózat kátyúzási munkái” 

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: 

 

 

Uniós adószáma: 

 

 

Építőipari kivitelezői 

nyilvántartási szám ( agyar 

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: 
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A tárgyban érintett kapcsolattartó 

telefax száma: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

e-mail címe 
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AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK 

JEGYZÉKE 

 

„Albertirsa város közigazgatási területén belül elhelyezkedő önkormányzati kezelésben 

lévő úthálózat kátyúzási munkái” 

 

tárgyú, 

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

közbeszerzési eljárás  

(1. számú melléklet) 

Tartalomjegyzék
1
 

 

 

  ldalszám 

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) 

 

 pcionálisan: Együttműködési megállapodás (6. számú melléklet) – 

közös ajánlattétel esetén 
 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a kizáró okok tekintetében 

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(k) és alvállalkozó(k), egyéb igazolásai 

 pcionálisan: 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 

 

                                                 
1
 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 
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  ldalszám 

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). 

 

 pcionálisan: 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 

 

Nyilatkozat felelősségbiztosításról (9. számú melléklet)  

Az ajánlat mellett külön csatolva: 

1 példány elektronikus adathordozó (CD/DVD) amely tartalmazza: 

az ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban, 

valamint az árazott költségvetést excel és .pdf formátumban  

 

Az ajánlat …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.  

 

 

 

Dátum:         cégszerű aláírás 
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 (2. számú melléklet) 

FELOLVASÓLAP 

az 

„Albertirsa város közigazgatási területén belül elhelyezkedő önkormányzati kezelésben 

lévő úthálózat kátyúzási munkái” 

tárgyú, 

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

közbeszerzési eljárásban 

 

 

Ajánlattevő neve: 

 

 

 

Ajánlattevő székhelye: 

 

 

 

 

 

 

Értékelési  részszempontok Értékelési szempontra tett 

vállalás 

1.) Nettó ajánlati ár 1 m
2
 terület  és 5 cm 

vastagságú, AC-11 jel  aszfalt bedolgozása (Ft) 

 

Ft + Áfa 

2.) Az ajánlattevő által vállalt jótállási idő (a sikeres 

műszaki átadás-átvétel időpontjától számítottan egész 

hónapokban megadva) Ajánlattevőnek minimum 12 

hónap maximum 36 hónap vállalható 

időintervallumban kell megadnia ajánlatát.  

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a 2. részszempont 

(vállalt jótállás) azon legkedvezőbb szintje, amelyre és 

az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt ajánlatkérő a 

ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 36 

hónap.  

A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a 2. részszempont 

(jótállási idő mértéke) azon minimum szintje, amelynél 

kedvezőtlenebb az adott ajánlat nem lehet: 12 hónap.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hó  

 

 

Dátum:  

 

          cégszerű aláírás 
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(3. számú melléklet) 

 

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

 

 

„Albertirsa város közigazgatási területén belül elhelyezkedő önkormányzati kezelésben 

lévő úthálózat kátyúzási munkái” 

 

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 ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi követelmény, utasítás, kikötés és leírás 

gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel 

kijelentjük, hogy az ajánlattételi 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-értéket megjelenító ajánlatot kívánják 

kiválasztani. 

 Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzési dokumentumok adatait csak az ajánlattételhez 

hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos. 

 Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 60 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. 

 Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során 

kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe vettük.
3
 

                                                 
2
Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. 
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 Kijelentjük, hogy társaságunkkal szemben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált 

módosítás folyamatban van
4
 / nincs folyamatban

5
. 

Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel 

a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk. 

 

 

Dátum: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás  

                                                                                                                                                         
3
  pcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok) 

4
 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. 
5
  egfelelő rész aláhúzandó. 
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( . számú melléklet) 

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

 

„Albertirsa város közigazgatási területén belül elhelyezkedő önkormányzati kezelésben 

lévő úthálózat kátyúzási munkái” 

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 igénybe
6
: 

 

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

alvállalkozót vesz igénybe
7
 

 

 

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 

alábbiak
89

: 

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: … 

 

Dátum: 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás  

 

                                                 
6
 Nem kívánt rész törlendő! 

7
 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe 

venni. 
8
 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót. 

9
 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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(5. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról 

a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint
10

 

 

„Albertirsa város közigazgatási területén belül elhelyezkedő önkormányzati kezelésben 

lévő úthálózat kátyúzási munkái” 

 

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 200 . évi XXXIV. 

törvény (Kkvt.) 3. §
11

 szerint vállalkozásunk besorolása a következő: 

 

(jelölje X-el) 

 

középvállalkozás  

kisvállalkozás  

mikrovállalkozás  

nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá  

 

Dátum: 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás  

 

                                                 
10

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

  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  3 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. 

( ) 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) 

 

Együttm ködési megállapodás
12

 

(minta) 

 

„Albertirsa város közigazgatási területén belül elhelyezkedő önkormányzati kezelésben 

lévő úthálózat kátyúzási munkái” 

 

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: 

 

FELADAT CÉG 

  

                                                 
12

  pcionális - 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. 

 

 

Dátum:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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 (7. számú melléklet) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról
13

 

 

„Albertirsa város közigazgatási területén belül elhelyezkedő önkormányzati kezelésben 

lévő úthálózat kátyúzási munkái” 

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, a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés 

c) pontjában foglalt kizáró okok.  

*** 

 

Nyilatkozunk – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint –, hogy a 

szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) 

pontjaiban, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót.  

 

Dátum:  

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás  

                                                 
13
Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
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(8/a. melléklet) 

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

k) pont kb) alpontja tekintetében / I. 
14

 

 

„Albertirsa város közigazgatási területén belül elhelyezkedő önkormányzati kezelésben 

lévő úthálózat kátyúzási munkái” 

 

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  

*A megfelelő részt kérjük aláhúzni! 

 

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. 

 

                                                 
14
Ajánlattevők, 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. 
15

 
16

 

 

„„Albertirsa város közigazgatási területén belül elhelyezkedő önkormányzati kezelésben 

lévő úthálózat kátyúzási munkái” 

 

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. §
17

 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 nyilatkozom
18

: 

 

 

                                                 
15
 pcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha a 8/a számú melléklet 1. pontja szerint nyilatkozott (ajánlattevőt 

nem jegyzik szabályozott tőzsdén). 
16
Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 

 
17
2007. 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. § ( ) 

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 egyenérték  

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 m ködtetik, 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; 
18

 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. 

http://www.uj.jogtar.hu/#lbj11id14473177335173006
http://www.uj.jogtar.hu/#lbj12id14473177335173006
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/#lbj13id14473177335173006
http://www.uj.jogtar.hu/
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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: 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás  
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 (9. számú melléklet) 

 

 

Ajánlattevő nyilatkozata felelősségbiztosítás határidőre történő rendelkezésre 

bocsátásáról 

 

„Albertirsa város közigazgatási területén belül elhelyezkedő önkormányzati kezelésben 

lévő úthálózat kátyúzási munkái” 

tárgyú, 

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

közbeszerzési eljárás 

 

 

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

(ajánlattevő/közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult kijelentem, hogy 

amennyiben, mint nyertes ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként 

kihirdetésre kerülök, úgy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára olyan saját nevére szóló 

felelősségbiztosítást kötök, amely összhangban áll az ajánlattételi felhívásban és a 

szerződésben foglalt feltételekkel. 

 

 

 

Dátum: 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás  

 

 


