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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 
 
Az Ajánlatkérő, Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. nevében ezennel felkérem, hogy az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában 2018/S 071-156395. számon, 2018.04.12. napján közzétett eljárást megindító ajánlati 
felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés 
tárgyát képező feladatok megvalósítására. 
 
Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.  

3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3. 

Címzett: Gyulai Csaba 

Tel: +36 (46) 516 450  

Fax: + 36 46 516-451 

E-mail: gyulai.csaba@miskolcholding.hu 

 

Lebonyolító szervezet: 

ÉSZ-KER Kft. Miskolci Iroda 

3525 Miskolc, Kazinczy F. u. 6. 2/2. 

Telefon: +36 46791916 

Fax: +36 46791876 

E-mail: miskolc@eszker.eu 

 
Az eljárás típusa: 
Kbt. Második Része szerinti, Uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárás. 
 
Eljárás nyelve: 
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 
 
Az eljárás tárgya: 
 
„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése 
és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” 
 
A szerződés időtartama: 
A szerződéskötéstől számított 16 hónap, hiba- és hiánymentes mûszaki átadás-átvétel napjával bezárólag 
számítva. 
 
Egyéb rendelkezések: 
Amennyiben az eljárást megindító felhívás és jelen kiegészítő iratok között ellentmondás merül fel, úgy az 
eljárást megindító felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. 
 
Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen kiegészítő iratokban nem szabályozott 
kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az 
irányadóak. 
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1. KÖTET 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
 

 

12/04/2018    S71    - - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás   

• I. 

• II. 

• III. 

• IV. 

• VI. 

Magyarország-Miskolc: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével 

2018/S 071-156395 

Ajánlati/részvételi felhívás 

Építési beruházás 

2014/24/EU irányelv 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1)Név és címek 

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 

AK15545 

Petőfi utca 1-3. 

Miskolc 

3530 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Gyulai Csaba 

Telefon: +36 46516450 

E-mail: gyulai.csaba@miskolcholding.hu 

Fax: +36 46516451 

NUTS-kód: HU311 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miskolcholding.hu 

A felhasználói oldal címe: http://www.miskolcholding.hu 

I.2)Közös közbeszerzés 

I.3)Kommunikáció 

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 

következő címen: http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes 

További információ a következő címen szerezhető be másik cím:  

ÉSZ-KER Zrt. Miskolci Iroda 

Kazinczy F. u. 6. 2/2. 

Miskolc 

3525 

Magyarország 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156395-2018:TEXT:HU:HTML&src=0#id1-I.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156395-2018:TEXT:HU:HTML&src=0#id2-II.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156395-2018:TEXT:HU:HTML&src=0#id3-III.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156395-2018:TEXT:HU:HTML&src=0#id4-IV.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156395-2018:TEXT:HU:HTML&src=0#id5-VI.
mailto:gyulai.csaba@miskolcholding.hu?subject=TED
http://www.miskolcholding.hu/
http://www.miskolcholding.hu/
http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes
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Kapcsolattartó személy: Kocsis Szilvia 

Telefon: +36 46791916 

E-mail: miskolc@eszker.eu 

Fax: +36 46791876 

NUTS-kód: HU311 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miskolcholding.hu 

A felhasználói oldal címe: http://www.miskolcholding.hu 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:  

ÉSZ-KER Zrt. Miskolci Iroda 

Kazinczy F. u. 6. 2/2. 

Miskolc 

3525 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Kocsis Szilvia 

Telefon: +36 46791916 

E-mail: miskolc@eszker.eu 

Fax: +36 46791876 

NUTS-kód: HU311 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miskolcholding.hu 

A felhasználói oldal címe: http://www.miskolcholding.hu 

I.4)Az ajánlatkérő típusa 

Egyéb típus: önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet 

I.5)Fő tevékenység 

Egyéb tevékenység: vagyonkezelés 

II. szakasz: Tárgy 

II.1)A beszerzés mennyisége 

II.1.1)Elnevezés: 

„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és 

kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” 

II.1.2)Fő CPV-kód 

45221250 

II.1.3)A szerződés típusa 

Építési beruházás 

II.1.4)Rövid meghatározás: 

I. ütem TOP-6.1.1.-15.Kivitelezés:Aszfalt burkolatú feltáró út 850 m hossz, aszfalt burkolatú 

gyalogosjárdával és kerékpárúttal, központi körforgalommal közvilágítással,a közlekedési létesítmények 

felszíni csapadékvíz elvezetésével, a befogadó vízfolyás mederrendezésével 873 m hossz.Tervezés: 

feltáró út és vízelvezetés terve felülvizsgálandó, szükség szerint módosítandók. II. ütem TOP-6.1.1.-

16:Tervezés és kivitelezés: ivóvízvezeték 1850 m hossz, gravitációs szennyvízcsatorna 600 m hossz, 

szennyvíz átemelő minimális óracsúcs 41-45 m3/h, szennyvíz nyomóvezeték 2300 m hossz, aszfalt 

burkolatú feltáró út vegyes forgalmú gyalogos és kerékpárúttal, közvilágítással, vízelvezetéssel 770 m 

hossz-ban, 230 m hossz-ban zúzottkő burkolattal. Csapadékvíz elvezetését biztosító záportározó 

mailto:miskolc@eszker.eu?subject=TED
http://www.miskolcholding.hu/
http://www.miskolcholding.hu/
mailto:miskolc@eszker.eu?subject=TED
http://www.miskolcholding.hu/
http://www.miskolcholding.hu/
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építése 480 m3 hasznos térfogattal. Az átemelőkbe épített szivattyúk működtetéséhez szükséges 

villamos energiaellátás földkábeles kiépítése automatizálással. Hejő-Malomárok mederrendezése 1250 

m hossz-ban. 

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend 

II.1.6)Részekre vonatkozó információk 

A beszerzés részekből áll: nem 

II.2)Meghatározás 

II.2.1)Elnevezés: 

II.2.2)További CPV-kód(ok) 

45221250 

45200000 

45233200 

71220000 

II.2.3)A teljesítés helye 

NUTS-kód: HU311 

A teljesítés fő helyszíne:  

Miskolc 0133/8., 47393/24., 47511/11., 0116/1., 0116/3., 0124/7., 0125., 0126/2., 0126/9., 

0127/1., 0127/2., 0130/11., 0130/2., 0130/3., 0130/4., 0130/5., 0130/6., 0130/7., 0130/8., 

47393/16., 47393/17., 47393/19., 47511/2. 

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése: 

Részletes ismertetés a dokumentáció 13. fejezetében: tervezés és kivitelezés. 

Vállalkozó feladatát képezi különösen: 

— a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, 

— kiviteli tervek elkészítése, 

— az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján, 

— a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció 

összeállítása. 

I. ütem: Az feltáró út és vízelvezetés terve felülvizsgálandó, szükség szerint a II. ütemben tervezendő 

kapacitások és csatlakozások ismeretében a tervek és módosítandók. 

II. ütem: A kivitelezés: folyamatos víztelenítés mellett kell végezni. 

1. Vízellátó vezeték: D 315 KPE vezeték tervezendő 1850 fm hosszban, két ponton történő 

betáplálással., olyan kialakítással, hogy a jelen projektben tervezett út mindkét oldalán a vezeték 

továbbépítési lehetősége biztosított legyen. 

2. Gravitációs szennyvízcsatorna: +a feltáró út keleti oldalán 600 fm hosszban. A csatornát megfelelően 

méretezett de min. 20 cm belméretű KGPVC anyagból kell tervezni és kivitelezni 5-15 ‰ hosszeséssel. 

Beton tisztítóaknák elhelyezése szükséges max. 50 méterenként. A tervezendő és megvalósítandó 

bekötőcsatorna kialakítások min. 20 cm belméretű KGPVC anyagból készüljenek. 

3. Szennyvízátemelő és nyomott rendszerű szennyvízelvezetés: A gravitációsan gyűjtött szennyvizek 

kivezetése a fejlesztési terület súlypontjának közelében telepítendő szennyvízátemelővel tervezett.A 

nyomott KPE anyagú szennyvízvezeték(ek) ~2300 fm szállítási hosszon a MIDIP területén lévő és 

üzemelő szennyvízátemelőbe csatlakoznak. 

4. Szilárd burkolatú feltáró út, kerékpárút, közvilágítás: Az I. ütem szerint építendő feltáró út 

folytatásaként 770 fm szilárd burkolatú 2x1 sávos feltáró út tervezendő 7,0m pályaszélességgel, egyik 

oldalán közös nyomvonalon vezetetett gyalog és kerékpárúttal és 1 db buszmegálló öböllel, 
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körfogalomban végződjön, aszfalt burkolattal, közvilágítással kell ellátni. A közvilágítás elektromos 

energia ellátásának megtervezése és kiépítése a Vállalkozó feladatát képezi. 

5. Csapadékvíz elvezetés: a Hejő Malomárok 1250 m hosszon történő mederrendezésének terveivel 

együtt záportározó és csapadékvíz átemelő tervei is. 

Vállalkozó feladatát képezi: 

— az építési feladatok határidőre történő elvégzése a rendelkezésre bocsájtott kiviteli tervek alapján, 

— a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció 

összeállítása. 

I.ütem: Hejő-Malomárok mederrendezés: a 6+821-7+694,5 km szelvények között 

Feltáró út vízelvezetéssel és közvilágítással: A tervezett út 850 m hosszú, párhuzamosan közösen 

vezetett gyalog és kerékpárút készül. A Tervezett út szélessége 7,0m egyoldali 2,5 %-os baloldali 

eséssel készül a töltés lábnál tervezett csapadékvíz-elvezető árok felé. Az út két oldalán 2,0m széles 

padka készül 5 %-os eséssel. Az útburkolat szélein szegélyek nem épülnek, ezért a burkolat széleit a 

pályaszerkezet lépcsőzetes kialakításával kell megépíteni. 

II. ütem: A kivitelezést folyamatos víztelenítés mellett kell végezni. 

1.Vízellátó vezeték:D 315 KPE átmérőjű vezeték 1850 fm hosszban 

2.Gravitációs szennyvízcsatorna: feltáró út keleti oldalán 600 fm hosszban. 

3.Szennyvízátemelő és nyomott rendszerű szennyvízelvezetés:1 db szennyvízátemelő és D 160 KPE 

anyagú szennyvízvezeték 2300 fm szállítási hosszon. 

4.Szilárd burkolatú feltáró út, kerékpárút, közvilágítás: 770 fm szilárd burkolatú 2x1 sávos feltáró út 

7,0m pályaszélességgel, egyik oldalán közös nyomvonalon vezetetett gyalog és kerékpárúttal és 1 db 

buszmegálló öböllel, a feltáró út körfogalomban végződve. 

5. Csapadékvíz elvezetés: Hejő Malomárok 1250 m hosszon történő mederrendezése, valamint 1750 m3 

belső térfogatú monolit vasbeton záportározó és csapadékvíz átemelő létesítése. 

A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részét képező jóváhagyási terv és 

műszaki leírás tartalmazza. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazandók. 

II.2.5)Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok 

Minőségi kritérium - Név: 2. M/2.1 alkalmasság tekintetben megajánlott szakember útépítési 

alkalmassági követelményen felüli útépítésben szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, 

maximum 60 hónap) / Súlyszám: 15 

Minőségi kritérium - Név: 3. M/2.2 alkalmasság tekintetben megajánlott szakember víziközmű építési 

szakember alkalmassági követelményen felüli víziközmű építésben szerzett szakmai tapasztalata 

(minimum 0 hónap, maximum 60 hóna / Súlyszám: 15 

Ár - Súlyszám: 70 

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend 

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Az időtartam hónapban: 16 

A szerződés meghosszabbítható: nem 

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok: nem 

II.2.11)Opciókra vonatkozó információ 

Opciók: nem 

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról 
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II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 és TOP-6.1.1-16-MI1-2017-

00001. azonosító számú projekt 

II.2.14)További információk 

Jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely költséghatékonyabban 

megoldható a részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval továbbá fontos az 

esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § 

(4) bek a) pontjában foglalt jogszabályi indokolás a dokumentáció 13. pontjában található. 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1)Részvételi feltételek 

III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, 

ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:  

A feltételek felsorolása:Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében 

meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont 

alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság 

igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. 

A megkövetelt igazolási mód: Egységes európai közbeszerzési dokumentum a Kbt. 67. § (1) (2) és (3)(4) 

bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében 

foglaltakra. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a 

szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik fentebb meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak 

tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a változásbejegyzési eljárásról. 

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire. 

SZ/1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasság: A 322/2015.(X.30.) K.r. 21. § az építőipari 

kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari 

kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági 

szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti 

országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges. Ezek nem teljesülése 

ajánlattevő alkalmatlanságát eredményezi. Mód: Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat 

benyújtása mely szerint megfelel.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján 

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági 

szereplő egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján: 

SZ/1.1. A 322/2015. (X.30.) K.r. 21. § és 8. § alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő 

esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól 

ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve 

az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon 

letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. 

mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy 

nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is. 

A 322/2015.(X.30.) K.r. 8. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek szerepelni 

kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői tevékenységet végzők országos szakmai kamarai 

névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti 
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ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, 

jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges. Mód: Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD 

nyilatkozat hogy megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására 

elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 

felhívását követően szükséges 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”) 26. § (2) bek. 

alapján: 

SZ/1.2. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. és a Kbt. 65. § 

(1) bek. c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai 

tagságról szóló igazolást; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz 

kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara 

névjegyzékében. 

Minimumkövetelményei részletesebben a dokumentáció 13. pontjában. 

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

P/1. Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat benyújtására 

köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására 

elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a 

szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”) 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást 

megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző utolsó 3 (három) mérlegforduló nappal 

lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (útépítés és/vagy víziközmű építés és/vagy 

csapadékvízelvezetési rendszer tervezése és/vagy építése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül 

számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát. 

A Kr. 19. § (3) bek. alkalmazandó. 

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/1. pont szerinti követelménynek a közös AT-k együttesen is 

megfelelhetnek és bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a 

Kbt. 65. § (7) bek. szerint. 

P/2. Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat benyújtására 

köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására 

elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a 

szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

- attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben 

ezek az adatok rendelkezésre állnak - valamennyi (a vizsgált időszakban megszűnt is) számlavezető 

pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé 

számított kettő évre vonatkozó, az ajánlati felhívás feladásának napjától nem régebbi keltezésű 

nyilatkozatot az alábbi tartalommal:a vezetett számla száma, számlanyitás dátuma, számláján az 

eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két évben 15 napot meghaladó sorba állítás 

volt-e: 
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„Sorba állítás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2.§ 25. 

pontjában meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő bármely a megszűnés dátumát követő igazolást is 

elfogadottnak tekint a megszűnt számlákkal kapcsolatos igazolással kapcsolatban. 

P/3. Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat benyújtására 

köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására 

elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Kbt. 69. §-a szerinti felhívásra: a Kr. 

19. § (1) bekezdés b) pontja szerint csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti, 

az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági 

szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a 

céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a 

céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

P1. és P3. pontok tekintetében: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alkalmazandó. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás 

feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a 

közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy víziközmű építés és/vagy csapadékvíz-elvezetési rendszer 

tervezése és/vagy építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 

nettó 1 000 000 000,- HUF, összeget. 

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás 

feladásának napját megelőző 2 éven (24 hónapon) belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári 

napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő. 

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben ajánlattevőnek vagy az ajánlattevő 

jogelődjének számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján az adózott eredménye az 

eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) számviteli beszámolóval lezárt üzleti 

évben egynél több alkalommal (üzleti évben) negatív volt. 

A Kr. 19. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt 

árbevétel mértéke: ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a működésének ideje alatt a 

közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy víziközmű építés és/vagy csapadékvíz-elvezetési rendszer 

tervezése és/vagy építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen 

nem éri el a nettó 1 000 000 000,- HUF összeget. 

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

M/1 Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat benyújtására 

köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására 

elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Kbt. 69. §-a szerinti felhívásra: 

M/1 Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az eljárást megindító felhívás 

feladásának napját megelőző legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) 

befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb építési beruházásait a Kr. 22. § (3) bekezdése 

alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazoltan. Az igazolásnak tartalmaznia kell 

legalább: a szerződést kötő másik fél megnevezését,a teljesítés helyét,a kivitelezés tárgyát - az 

alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal,az építési beruházás főbb mennyiségi adatait 
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az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal;a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési 

határidő - legalább év, hónap és nap - megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel 

időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

A Kr. 22. § (5) bekezdés és a Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazandó. 

M/2. Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat benyújtására 

köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására 

elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Kbt. 69. §-a szerinti felhívásra:a Kr. 21. 

§ (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a 

teljesítésbe.Csatolandó dokumentumok: a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére 

vonatkozó nyilatkozat;a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt 

szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);végzettséget 

(képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata; más tagállamban szerzett jogosultság 

esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló 

dokumentum magyar nyelvű fordítása;a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely 

tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. 

M/3 Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat benyújtására 

köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására 

elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Kbt. 69. §-a szerinti felhívásra: Kr. 21. 

§ (2) bekezdése h) pontja alapján csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 

berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását. (eszköz-nyilvántartási lap, forgalmi engedély, 

tulajdoni lap, (elő)bérleti szerződés, és minden más olyan irat, melyből a követelménynek való 

megfelelés megállapítható). 

A Kbt. 65. § (6) (7) (9) és Kr. 24. § (1) alkalmazandó. 

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, M/1-M/2 

pontok előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az 

ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló 

dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő a dokumentumok 

benyújtása helyett. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított maximum 8 éven belül megkezdett és öt éven belül befejezett, az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciákkal, mely 

magukban foglalták legalább az alábbiakat: 

— Legalább 2x1 sávos új út építésére vonatkozó korábbi teljesítéseket tartalmazó referncia(ák) 

amelynek összes hossza legalább 300 fm, és tartalmazott út közvilágításának kiépítését és, 

— csapadékvízelvezető és/vagy szennyvízelvezető csatorna kiépítésére vonatkozó korábbi teljesítéseket 

tartalmazó referencia(ák), amelyek összes hossza legalább 600 fm és mely folyamatos víztelenítés 

mellett valósult meg, 

— legalább D100 méretű nyomott csapadékvízelvezető és/vagy szennyvízelvezető csatorna és/vagy 

ivóvízvezeték kiépítésére vonatkozó korábbi teljesítéseket tartalmazó referencia(ák), amelyek összes 
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hossza legalább 2 700 fm, mely tartalmaz legalább 1 db átemelő műtárgy építését gépészeti 

technológiával, és elektromos energia ellátással és mely folyamatos víztelenítés mellett valósult meg, 

— legalább 1 300 m3 belső térfogatú monolit vasbeton záportározó műtárgy - vagy azzal műszakilag 

egyenértékűnek minősülő monolit vasbeton medence - építése hozzá szervesen kapcsolódó gépészeti 

technológia és elektromos energia ellátó vezeték építéssel, mely folyamatos víztelenítés és szádfalas 

földpart megtámasztás mellett valósult meg. 

Az előírt alkalmassági követelményeket ajánlattevő legfeljebb 4 db szerződésből teljesítheti. 

Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bek. 

alapul vételével jár el. 

M/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe: 

M/2.1.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 

szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, 1. 

melléklete IV./3. rész 2. pontjában meghatározott, vagy érvényes „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki 

vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. 

M/2.2.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 

szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 1. 

melléklete IV./3. rész 10. pontjában meghatározott, vagy érvényes „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki 

vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. 

M/2.3.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 

szerinti „VZ-TEL” kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges 1. melléklete 2. rész 5. 

pontjában meghatározott, vagy érvényes „VZ-TEL” tervezői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal 

egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. 

M/2.4.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 

szerinti „KÉ-K” kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, 1. melléklete 2. rész 5. 

pontjában meghatározott (vagy azzal egyenértékű), vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 

szerinti „KÉ-K” kategóriájú tervezői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal 

rendelkezik. 

M/3. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi gépekkel, berendezésekkel: 

— 1 db lánctalpas kotró, 

— 1 db kotró-rakodó, 

— 1 db aszfalt finisher, 

— 1 db gumihenger. 

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek 

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

1.A részletes feltételeket a Dokumentáció 13. pontja tartalmazza. 

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 

5.) kormányrendeletben foglaltakra, Ajánlatkérő a TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 és TOP-6.1.1-16-

MI1-2017-00001. pályázat keretében az Európai Uniós forrásból biztosítja 100 %, utófinanszírozás. Kbt. 

135. § (8) alapján 10 % előleg biztosíték nélkül, 6 számla külön tételként tartalmazzák a külön pályázati 

elemet a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, és a 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3) bekezdései szerint. HUF. 

Mellékkötelezettségek: Jótállási biztosíték 3 %,késedelmi kötbér0,5 %-a nap a vég, 1 % a 

rész.Meghiúsulási kötbér: 20 %. 
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III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1)Meghatározás 

IV.1.1)Az eljárás fajtája 

Nyílt eljárás 

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során 

történő csökkentésére irányuló információ 

IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen 

IV.2)Adminisztratív információk 

IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 

IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum: 28/05/2018 

Helyi idő: 10:00 

IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének 

becsült dátuma 

IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 

Magyar 

IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: 28/05/2018 

Helyi idő: 10:00 

Hely:  

ÉSZ-KER Zrt., miskolci iroda; 3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2. 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál 

csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem 

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

A fizetés elektronikus úton történik 

VI.3)További információk: 

1. A pontszám mindhárom szempont vonatkozásában: 0-10. Ajánlatkérő az ajánlati ár tekintetében 

fordított arányosítást, a minőségi szempontok tekintetében egyenes arányosítást alkalmaz. 

2. A közbeszerzési dokumentáció korlátlanul, közvetlenül díjmentesen elektronikusan elérhető a http:// 

www.miskolcholding.hu/kozbeszerzes oldalon, ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy 

alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig, köteles cégszerűen 

aláírt, teljes körűen kitöltött regisztrációs lap ajánlatkérő részére a +3646791876 fax számon vagy e-

mailen a miskolc@eszker.eu e-mail címre történő megküldésével igazolni. 

http://www.miskolcholding.hu/kozbeszerzes
mailto:miskolc@eszker.eu?subject=TED
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3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2); (4) és (6) bekezdésére 

vonatkozóan. Nemleges tartalommal is. ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja és felhívja a 

figyelmet a Kbt. 35. § (1) - (8) bekezdéseire. 

4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint a Kbt. 68. § (4) 

bekezdés szerinti tartalommal. 

5. Az ajánlathoz csatolni kell aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. 

6. Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni, cégszerűen aláírva, továbbá csatolni kell a 

dokumentáció mellékletében található xls formában is. Ajánlatkérő a szakmai ajánlat részének tekinti az 

árazott költségvetést. 

7. Az ajánlathoz részletes indikatív műszaki és pénzügyi ütemtervet kell csatolni. A műszaki és 

pénzügyi ütemterv elvárt tartalmának részletes leírása a közbeszerzési dokumentációban található. 

8. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is 

benyújthatóak, kivéve a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 

tartalmaznia. 

9. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt jelen esetben nem tart. 

10. Nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő 

felelősségbiztosítását kiterjeszti: legalább 250 000 000,-Ft/kár, 500 000 000,-Ft/év építési-szerelési 

és legalább 10 millió forint/kár, és legalább 20 millió/év tervezőire. 

11. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 

12. A bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) 

Kormányrendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal kell szerepelnie a 

kamarai névjegyzékben. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell erről.A névjegyzékbe-vétel 

elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján visszalépésnek minősül. 

13. Közreműködő FAKSZ: Dr. Kisely Alexandra (lajstromszám: 00113), Bakondi Attila (lajstromszám: 

00418) 

14. AK. a Kbt. 77.§ (5) bek. alapján előírja, hogy pontazonosság esetén a legmagasabb szakmai 

tapasztalatot bemutató ajánlatot választja nyertesnek,további azonosság esetén a nettó ajánlati ár a 

döntő. 

15. Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, mértéke: nettó 5 000 000,- Ft, 

azaz nettó Ötmillió forint. Ajánlatkérő Unicredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000004-06900007 

számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig kell befizetni, az eljárás címének feltüntetésével. 

16. Részteljesítési határidők: 

a) A tervezési feladatok a vállalkozási szerződés aláírásától számított 60. napon a Megrendelő által 

jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció engedélyezésre történő benyújtása - nem kötbér terhes 

b) a kiviteli terv a jogerős építési engedélyek kiadását követő 15. napon - nem kötbér terhes. 

c) I. ütem feltáró út, és annak vízelvezetése és Hejő Malomárok mederrendezése vonatkozásában 

legkésőbb a vállalkozási szerződés aláírásától számított 138. napon - kötbérterhes! 

d) II. ütem gravitációs szennyvízelvezetés, szennyvíz átemelő, szennyvíz nyomóvezeték, záportározó és 

csapadékvíz átemelő vonatkozásában legkésőbb a szerződés aláírásától számított 350. napon. - 

kötbérterhes, 

e) feltáró út, Hejő Malomárok teljes mederrendezés 2019. szeptember 31. kötbérterhes 

VI.4)Jogorvoslati eljárás 

VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Riadó utca 5. 
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Budapest 

1026 

Magyarország 

Telefon: +36 18828594 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu 

Fax: +36 18828593 

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Riadó utca 5. 

Budapest 

1026 

Magyarország 

Telefon: +36 18828594 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu 

Fax: +36 18828593 

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:  

Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően. 

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Riadó utca 5. 

Budapest 

1026 

Magyarország 

Telefon: +36 18828594 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu 

Fax: +36 18828593 

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma: 

10/04/2018 

 
 
  

mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
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2. KÖTET 
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

 

1. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA 
 
1.1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből áll: 

1. KÖTET: ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 
3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET 
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 
5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
ÖNÁLLÓ MELLÉKLETEK: 

- jóváhagyási terv és műszaki tervdokumentáció 
- árazatlan költségvetés 

 
1.2. Jelen útmutató nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési 
dokumentumok az eljárást megindító felhívással együtt kezelendőek. Az ajánlattevő kizárólagos kockázata, 
hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumok és annak minden kiegészítését, amely esetleg 
az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be 
minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az 
ajánlatát. 
 
1.3. Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell 
kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem 
készít és nyújt be ajánlatot számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem annak részeit, vagy 
másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az ajánlat összeállítására és benyújtására, és az abban leírt 
szolgáltatások céljára. 
 
A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen 
közbeszerzési dokumentumok külön nem tesz utalást. 
 
 
2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel 

érdekében – a közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) 

tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű 

időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő – amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett 

kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő 

rendelkezésre, ilyenkor is élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. Az Ajánlatkérő az 

általa kiadott tájékoztatás(oka)t minden ajánlatkérőnek továbbítja és elektronikusan elérhetővé teszi. Kiegészítő 

tájékoztatás tekintetében a Kbt. 56.§ rendelkezései az irányadók. 

 

Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet: 

ÉSZ-KER Zrt. miskolci iroda 
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3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2. 

Telefon: +3646/791-916 

Fax: +3646/791-876 

E-mail: miskolc@eszker.eu 

 

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentáció 18. mellékletét képező 

regisztrációs lapot nem küldte vissza az Ajánlatkérő részére, vagy kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem 

adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem 

képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves, illetve az ajánlattételi felhívás 

megküldésekor rendelkezésére álló címre küldi meg a tájékoztatást). 

 

A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatást akár 

telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, vagy szabályszerű értesítés mellett nem vette 

át. 

 

A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. Kérjük a 

Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről 06-46/791-876-as faxszámra vagy a 

miskolc@eszker.eu e-mail címre küldjenek visszajelzést! 

 

A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, 

amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő 

felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során konzultációt [Kbt. 56. § (6) bekezdés] nem tart 

 
3. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 

 
Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az eljárás dokumentumait - beleértve az iratmintákat és 
a szerződéstervezetet (vagy szerződéses feltételek) is - elektronikus úton korlátozás nélkül, teljes körűen, 
közvetlenül és díjmentesen bocsátja az érdekelt gazdasági szereplők rendelkezésére az ajánlati felhívás 1.3) 
részében feltüntetett URL elérhetőségről. Ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal az elektronikus úton 
továbbított iratok sérüléséből, megrongálódásából fakadó károkért. Ajánlattevő külön kérésére (pl. 
internetelérés, e-mail cím hiányában) az elektronikus dokumentumokat CD adathordozón is rendelkezésre 
bocsátja ajánlatkérő. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció gondos 
áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés 
tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott 
ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és 
ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni. 

Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által elkövetett hibák 
szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, vagy 
személyeknek kézjegyükkel kell ellátni. 

 
Személyes leadás esetén kérjük, hogy ajánlataikat munkanapokon 9.00-15.00 óra között adják le, az 
ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-11:00 óráig! 

 

mailto:miskolc@eszker.eu
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Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatoknak 
az ajánlattételi határidő lejártának napján 11:00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlatok beadási módja 
megválasztásának minden következményét az ajánlattevők kötelesek viselni! 

 
Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás időpontjáig senki 
számára se válhasson hozzáférhetővé. 

 
Ha jelen dokumentáció ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írja elő, ez esetben a 4. kötetben 
található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz 
mellékelni. 

 

Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is 
mellékelhető. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a 
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

 
Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk 
megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Az ajánlat elkészítésével, 
benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az 
ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem 
kötelezhető. Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses 
kötelezettségek elvállalásához szükségesek – saját költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata. 

 
Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos információk 
hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű 
információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége. 
Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlattételi felhívásban, a 
dokumentációban és az ajánlattevők kérdésire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az 
ajánlatot elkészítenie. 

 
Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében 
kerülnek felhasználásra. 

 

4. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

 

Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az 

ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. 

A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 

- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) 

jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 

- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között; 

- a számlázás rendjét. 

 

5. SZAKMAI AJÁNLAT 
 
Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként csatoljon árazott költségvetést, a megajánlott szakemberek 
önéletrajzait és részletes műszaki és pénzügyi ütemtervet.  
Ennek keretében az Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumok 
mellékletében szereplő költségvetést kitöltve, cégszerűen aláírva, továbbá csatolni kell a dokumentáció 
mellékletében található xls formában is. 
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzés tárgyára vonatkozó pénzügyi és műszaki ütemtervet, azaz Gantt-
diagramot, melyben az Ajánlattevő köteles minden, a költségvetésből és műszaki leírásból, szerződés 
tervezetből kiolvasható, a kivitelezéshez szükséges, a tervezett szerződéskötéstől számított kivitelezési 
tevékenységet szerepeltetni olyan részletességgel, hogy a számlák kibocsátásnak üteme, arányossága és 
összege összeegyeztethető legyen a műszaki készültséggel. 

I. Műszaki, pénzügyi ütemterv 

A műszaki ütemtervet a feladat összetettségéhez mérten kell összeállítani létesítményenkénti bontásban. 

Az ütemterv pénzügyi ütemezése vonatkozó részében csak a ténylegesen elkészült vagy a tevékenységek 
(rész-, és összevont tevékenységek) százalékosan meghatározott készültségi fokának megfelelő költség 
elszámolása szerepeltethető. 

Az ütemtervnek a számlázási ütemeket, előlegszámlát (adott esetben), részszámlákat és végszámlát 
tartalmaznia kell. 

Az ütemtervben szerepeltetni kell minden, a megvalósításhoz műszakilag-technológiailag szükséges főbb 
munkanemeket, mely a kiadott dokumentációban (szerződés tervezet, árazatlan költségvetés, műszaki leírás, 
tervek) szerepel. A tevékenységek ismétlődhetnek. Az ütemtervnek továbbá figyelemmel kell lenni a 
kivitelezésre vonatkozó, kiadott műszaki dokumentációban foglalt jogszabályokra és előírásokra. 

A terv összeállítása során a műszaki dokumentációban foglalt előírások kötelezően betartandóak. 

Az ütemterv a fentiekben megfogalmazott követelményeken túl az alábbiaknak megfelelő részletezettséggel 
készüljön: 

- Az ütemterv heti bontású legyen; 

- A napi munkaidő tervezésénél figyelemmel kell lenni különösen a 2012. évi I. törvény 92.§ (1) és (2) 
bekezdésére 

- az ütemterv tartalmazza a tevékenység során alkalmazandó erőforrásokat; 

- A műszaki ütemterv biztosítsa az Ajánlatkérő által megadott kivitelezési tevékenységekhez rendelt 
véghatáridőt, illetve részhatáridőt; 

- A műszaki ütemterv mutassa be technológiai részletezéssel, időrendi összefüggésekkel az Ajánlattevő(k) 
által tervezett szervezési és kivitelezés-technológiai megoldásokat, kivitelezés-technológiai sorrendet, 
kivitelezés-technológiai összefüggéseket a megvalósítandó létesítmények dokumentációjával 
összefüggésben, amelyek a szerződés teljes körű megvalósításhoz (teljesítéséhez) szükségesek; 

- A műszaki ütemtervben Ajánlattevő tüntessen fel valamennyi a költségvetésből és műszaki leírásból, 
szerződés tervezetből kiolvasható tevékenységet, amely a teljes körű megvalósításhoz szükséges, az 
időskálán Ajánlatevő tüntesse fel a megvalósítási időtartamot a szerződéskötéstől számítva a szerződés 
teljesítéséig (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja); 

- A műszaki ütemtervben Ajánlattevő mutassa be a szerződéstervezetben előírt minőségbiztosítás 
érdekében történő adatszolgáltatásokat (pl..TU, MMT); 

- A műszaki ütemtervben Ajánlattevő a tevékenységek egymásra épülésének logikai kapcsolatait 
folyamatnyilakkal jelölje. Határozza meg az egyes munkafázisok technológiai összefüggéseit, tehát azt, 
hogy mely lépések végezhetők párhuzamosan, illetve egymást megelőzve, követve. A műszaki 
ütemtervben Ajánlattevő az egyes építési tevékenységek tervezett megvalósítási időpontjait (kezdés és 
befejezés) és a tervezett munkarendje alapján meghatározott munkanapok számát adja meg; 

- A műszaki ütemtervben legyenek egyértelműen és beazonosíthatóan jelölve a kivitelezés mérföldkövei, 
legalább az alábbi részletezettséggel: 

▪ Szerződéskötés 

▪ Munkaterület átadása 

▪ Tervezési munkák 

▪ Engedélyezési időtartamok 

▪ Kivitelezési munkák elkezdése 

▪ Kivitelezési munkák befejezése 

▪ Munka készre jelentése 
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▪ Műszaki Átadás - Átvétel megkezdése 

▪ Műszaki Átadás sikeres lezárása 

- Jelölje továbbá Ajánlattevő a műszaki ütemtervben a kritikus utat és a kritikus úton lévő mérföldkövekhez 
tartozó eseményeket, tevékenységeket. 

 

II. Árazott költségvetés 

Az ajánlat szakmai ajánlat részét az ajánlatok minősítésének és értékelésének megkönnyítése 
érdekében a .pdf formátum mellett szerkeszthető (excel) formátumban is be kell nyújtani! 

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat reálisan, a teljesíthetőség 
figyelembevételével adják meg. 

A Kbt. 142. § (5) bekezdése Ajánlatkérő kötelezettségévé teszi a nyertes kártérítés követeléséhez 
vezető szerződésszegésének bejelentését a Közbeszerzési Hatóság felé. Mivel a kötbér egy 
kárátalány a kötbér követelésével az Ajánlatkérő bejelentési kötelezettsége beáll.  

Ezen bejelentést követően pedig a nyertes ajánlattevő a Kbt. 62. (1) bekezdés q) pontjában és a 
Kbt. 63. (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül.  

Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek és a műszaki leírás  alapján, 
a tervekben szereplő műszaki tartalomra és a műszaki leírásokban előírt műszaki 
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.  
A fenti előírásokat nem teljesítő ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelenné nyilvánítja az Ajánlatkérő! 
Az egyösszegű ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania az építéssel kapcsolatos járulékos költségek mindegyikére 
is, mint például: 

- fel,- és levonulás 
- építés ideje alatti esőzések elleni védelem 
- beruházási táblák 
- bankköltségek 
- biztosítási költség 
- minőségvizsgálatok 
- kiszoruló föld, bontási törmelék, építési hulladék elszállítása és elhelyezése legális lerakóhelyre 
- kalkulált árváltozások 
- szállító útvonalak karbantartása 
- szükséges szakfelügyeletek költségei 
- munkaterület őrzése 
- terület folyamatos tisztántartása, takarítása 
- kivitelezéshez felhasznált víz, és villamos energia díja 
- tervezés 
- tervezői művezetés 
- az építés során keletkezett szennyvíz, kommunális hulladék, elvezetésének illetve elszállításának 

díja 
- a közműegyeztetés és minden szükséges költség és adatdíj az ár részét kell hogy képezze 
- a víztelenítés során kielemelendő talajvíz befogadóba való bevezetésének költsége 
- ideiglenes energia összes díjköltsége 

 
Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell 
venni. 
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen 
hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok 
tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak 
és illetékek stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt 
változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön 
nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.  Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel 
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leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.  Az 
Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.  Az 
ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős 
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között 
minden illetéket, díjat.  Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, mindenegyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.  
Az árazott költségvetés elkészítése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni: 

• Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, hogy azok a 
megnevezésük szerinti munka minden közvetlen és közvetett munkaműveleti és dologi elemét 
magukban foglalják az előkészítéstől a Szerződésben megfogalmazott és az egyéb vonatkozó 
előírásokat mindenben kielégítő módon történő teljes elkészítésig, azaz a tételekhez tartozó 
egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kell megadni, de tartalmazniuk kell minden 
egyéb járulékos költséget is (felvonulási és ideiglenes melléképítmények [építés, fenntartás és 
bontás], biztonsági elkorlátozások, terelőelemek, lezárások, lerakóhelyi díjak, előírt ellenőrző 
mérések és vizsgálatok, mintavételek, minősítések, minőség tanúsítások, segédanyagok, 
kitűzések, geodéziai munkák, stb.), valamennyi szükséges munka elvégzését teljesen készen, 
továbbá minden vámot adót és egyéb illetéket, ami a Vállalkozónak a Szerződés alapján vagy 
bármely más okból kell fizetnie. 

• Ha egy munkafázis tétele nem került külön kiírásra, de az abban foglalt tevékenységre szükség 
van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell figyelembe venni. 

• A megadott egységáraknak a műszaki tartalom megvalósításához szükséges ráfordítás összegén 
túl a munkák teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő költségeket is tartalmaznia kell, 
ezért az egységárak rögzítettek és nem változtathatók a szerződés időtartama alatt. 

• A költségvetés(ek) Microsoft Office Excel formátumban állnak az Ajánlattevők rendelkezésére, 
amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolniuk papír alapon, valamint elektronikus 
formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is! 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, mely szerint 
átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és 
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes 
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az Ajánlattevők között az értékeléskor 
kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
nyilváníthatja az alábbi esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén 
Ajánlatkérő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak 
megfelelő értékelésére:  

• Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést, 
• Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül (pl. kiegészítő 

tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy 
• Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül összevonja, 

vagy 
• Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit, mennyiségi 

adatait módosítja, vagy 
• egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattevő az árazatlan költségvetésen, mely alapján 

az nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaknak. 

 
Az árazott költségvetés adataiból ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlattevő számításait, és szükség esetén azt a Kbt. 
71. § (11) bekezdése szerint számítási hiba javítására vonatkozó előírások szerint javítja. 
Ajánlatkérő az aránytalanul alacsony vállalási árat adó Ajánlattevőtől - a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján - 
köteles írásban indokolást kérni, és dönt a magyarázat alapján az ajánlat érvényességéről. 
Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul 
alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek 
megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az 
ajánlattevőtől. 
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Amennyiben Ajánlatkérő nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az 
indokolást, köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerint. 
A nettó árak kerülnek összehasonlításra. 

 

III.  A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek szakmai tapasztalata (hónap) – 

Önéletrajzok (2. sz. jegyzék) 

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekinti a minél nagyobb szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonását, mellyel a kivitelezés szakmai minősége és a kivitelezési 
feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető. 
A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek szakmai tapasztalata = hónapban megadott 
magasépítési, épületgépészeti illetve villamos kivitelezési munkák irányításában az eljárást megindító felhívás 
feladását megelőző gyakorlati idő egész hónap pontossággal: 

 
A hónapban megadott gyakorlati idő meghatározása az önéletrajz alapján: 

- az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek 
összeadásra, úgy, hogy  

o az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember 
szakmai tapasztalatába 

o a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai 
tapasztalatába 

o a projekt kezdő és záró hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak 
hosszát, hanem a munkaterület átadástól a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot 

 
A fenti szakmai tapasztalatot bemutatott szakembereket a jelen közbeszerzés eredményeként megkötött 
vállalkozói szerződés nyertesének a kivitelezés során kötelessége alkalmazni. Ajánlatkérő a jelen beszerzés 
kapcsán a teljesítésbe bevonásként azt fogadja el, ha a szakember tervezőként, építésvezetőként vagy felelős 
műszaki vezetőként kerül alkalmazásra, és a kivitelezés ideje alatt legalább heti 3-szor megjelenik a 
munkaterületen és ezt az építési naplóban is igazolja. 
Ezen részszempont vonatkozásában csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt 2. sz. jegyzék szerint készített 
szakmai önéletrajzát, amely igazolja a 2. számú értékelési szempontban megjelölt szakmai gyakorlatát. 
A Kbt. 71. § (9) bekezdése szerint az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás 
keretében csak a Kbt. 71. § (4) bekezdésben foglalt esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az 
értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű 
szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb 
képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa 
pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és 
nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. 
Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon 
feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között 
ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum 
hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - 
feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi 
figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az 
értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását 
követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre 
vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő 
adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni. 
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az önéletrajzban az adatokat a valóságnak megfelelően 
állítsák be. Az ajánlattevő fenntartja a jogot az önéletrajzban szereplő adatok valóságtartalmának 
ellenőrzésére. 

A valóságtól eltérően közölt bármely adat esetén az ajánlattevő a Kbt. 62. (1) bekezdés i) vagy h) 
pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül.  
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Ajánlatkérő felhívja t. Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlattevő az adott 
pozicíóra több szakembert ajánl meg, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után 
amennyiben kifejezetten nem jelöli meg az ajánlatában, hogy az értékelési szempont 
vonatkozásában melyik szakember kerüljön figyelembe vételre.  

 

 

6. ÜZLETI TITOK VÉDELME, ELŐZETES VITARENDEZÉS 
 

Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti 
titkot (ide értve a védett ismeretet is) [a 2013. évi V. törvény 2:47.§] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag 
olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján gazdasági szereplő az üzleti 
titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az 
adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 
megfogalmazásra. 

 

A Kbt. a 44.§ (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak: 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki 

számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 

bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott: 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási 
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 

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

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai 
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti 
titokká nyilvánításnak. 
 

A Kbt. 44.§ (3) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: 
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de 
az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így 
különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  

 
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik személyek (különösen 
más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot (ide értve 
a védett ismeretet is) [a 2013. évi V. törvény 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, 
vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is. 

 
A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani: 
 

ÉSZ-KER Zrt. miskolci iroda 
3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2.  

Telefon: +3646/791-916 
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Fax: +3646/791-876 
E-mail: miskolc@eszker.eu 

 

7. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

 

Az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő egy szakaszban végzi, a nyílt eljárás uniós eljárásrendben irányadó 

szabályait alkalmazza. 

 

8. AZ AJÁNLATI ÁR 

Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció feladatleírásának ismerete mellett az alábbi pontokat is 
figyelembe kell venni. 

 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen 
hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok 
formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a 
nettó ár mellett egyértelmű formában szerepeljen az ÁFA, valamint a bruttó ár. Amennyiben a szerződés 
megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés 
ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül 
módosítja. 

 

 

9. A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINTI – LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK – BÍRÁLATI SZEMPONT 
MÓDSZERTANÁNAK MEGHATÁROZÁSA: 

 

Értékelési szempont Súlyszám 

Minőségi szempont  

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 70 

2. M/2.1 alkalmasság tekintetben megajánlott szakember 
útépítési alkalmassági követelményen felüli útépítésben szerzett 
szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)   

15 

 

3. M/2.2 alkalmasság tekintetben megajánlott víziközmű 
építési szakember alkalmassági követelményen felüli víziközmű 
építésben szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, 
maximum 60 hónap)   

15 

 

Pontozás rész-szempontonként: 
 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) (összesen) 

Az 1. rész-szempont vonatkozásában megadott szakmai ajánlat árazott költségvetésének 
alapadataiból ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlattevő számításait, és szükség esetén azt a Kbt. 71. § (11) 
bekezdése szerint számítási hiba javítására vonatkozó előírások szerint javítja. 
A pontozás a 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent 
Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítással az 
alábbiak szerint: 
A legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. 
A többi ajánlat ezen rész-szempont szerinti pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
A legjobb: a legalacsonyabb nettó egyösszegű ajánlati ár forintban 

mailto:molnar@ceuconsulting.eu
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P max = 10 
P min = 0 
P = a vizsgált ajánlat adott szempontra vonatkozó pontszáma 
A vizsgált = a vizsgált nettó egyösszegű ajánlati ár forintban 
 
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min 
 

 A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik. 

2-3. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek szakmai tapasztalata (hónap – csak egész 
hónap ajánlható meg) 

A 2-3. értékelési szempont esetében ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség 
szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében 
értékként tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonását, mellyel a 
kivitelezés szakmai minősége és a kivitelezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető. 

 
M/2.1 alkalmasság tekintetben megajánlott útépítési alkalmassági követelményen felüli 
útépítésben szerzett szakmai tapasztalata - hónapban megadott gyakorlati idő  

 
A hónapban megadott gyakorlati idő meghatározása az önéletrajz alapján: 

- az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek 
összeadásra, úgy, hogy  

o az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember 
szakmai tapasztalatába 

o a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai 
tapasztalatába 

o a projekt kezdő és záró hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak 
hosszát, hanem a munkaterület átadástól a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot 

 
M/2.2 alkalmasság tekintetben megajánlott víziközmű építési szakember alkalmassági 
követelményen felüli víziközmű építésben szerzett szakmai tapasztalata - hónapban megadott 
gyakorlati idő  

 
A hónapban megadott gyakorlati idő meghatározása az önéletrajz alapján: 

- az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek 
összeadásra, úgy, hogy  

o az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember 
szakmai tapasztalatába 

o a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai 
tapasztalatába 

o a projekt kezdő és záró hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak 
hosszát, hanem a munkaterület átadástól a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot 

 
Az ajánlattevő személyi állományának képzettsége és tapasztalata: 

 
A fenti szakmai tapasztalatot bemutatott szakembereket a jelen közbeszerzés eredményeként megkötött 
vállalkozói szerződés nyertesének a kivitelezés során kötelessége alkalmazni.  

 
Ezen részszempont vonatkozásában csatolni kell a szakemberek saját kezűleg aláírt 11. sz. melléklet szerint 
készített szakmai önéletrajzát, amely igazolja a 2-3. számú részszempontban megjelölt szakmai gyakorlatát. 

 
Amennyiben az önéletrajzból számolt szakmai tapasztalati idő eltér a felolvasólapon jelzett értéktől, akkor az 
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdése szerint jár el. 
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Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az önéletrajzban az adatokat a valóságnak megfelelően 
állítsák be. Az ajánlattevő fenntartja a jogot az önéletrajzban szereplő adatok valóságtartalmának 
szúrópróbaszerű ellenőrzésére. 
A valóságtól eltérően közölt bármely adat esetén az ajánlattevő a Kbt. 62. (1) bekezdés h) 
pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül.  

 
Az ajánlatkérő a 2-3. részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb igazolt 
szakmai gyakorlati tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok 
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. 
Az értékelésmódszere képletekkel leírva: 

 
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 (Amennyiben van a legmagasabb pontszámhoz 
rendelt értéket meghaladó megajánlás, úgy AK. a képletben a legmagasabb pontszámhoz tartozó 
megajánlást szerepelteti. A maximális pontszámhoz tartozó értéknél magasabb értékű megajánlások 
egységesen maximális pontszámot kapnak.) 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően 
két tizedes jegyre kell kerekíteni. Amennyiben a különböző megajánlások között így azonos pontszám 
keletkezik, abban az esetben a kerekítés addig folytatódik minden ajánlat esetében, amíg különbség nem lesz 
az ajánlatok között. (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). 

 
Abban az esetben, ha szakember tekintetében tett megajánlás minden ajánlattevő esetében 0, ajánlatkérő a 
képlet alkalmazása nélkül minden ajánlattevőnek 0 pontot ad. 

 
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2. értékelési szempont tekintetében tett 
megajánlás legkedvezőbb szintje 60 hónap, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt 
az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő abban az esetben is a 
legkedvezőbbnek tekintett értéket rögzíti a képletbe, ha ajánlattevő annál kedvezőbb megajánlást tesz. 
 
Amennyiben ajánlattevő több szakembert ajánl meg egy pozícióra, úgy Ajánlatkérő a magasabb szakmai 
tapasztalatot igazoló szakembert veszi figyelembe az értékelés során. 

 

3. EREDMÉNYHIRDETÉS, ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 

Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás 

eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának 

megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes 

indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint 

írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a 

fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy 

elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 
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Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő 

megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az 

érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, ha az eredeti 

állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően 

észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést 

orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, 

egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni. 

 

10.  TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK: 
 

Adózás: 

NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi ügyfélszolgálat 

3525 Miskolc, Kazinczy u. 19. 

Tel: 46/514-200 

Fax: 46/515-428 

 

Környezetvédelem: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  Miskolci Járási Hivatal  

Környzetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

3530. Miskolc, Mindszent tér 4. 

Tel: 46/517-300 

Fax.: 46/517-399 

Email: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 

3530. Miskolc, Dózsa György út 15. 

Tel: 46/517-300 

Fax: 46/517-388 

Email: borsod.vizugy@katved.gov.hu 

 

Egészségvédelem: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12 

Tel.:06-46-354-611  Fax:06-46-358-060 

titkarsag.borsod@emr.antsz.hu 

 

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  

Telefonszám: 06-1-795-54-78 

e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 

 

Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: 

mailto:eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu
mailto:borsod.vizugy@katved.gov.hu
mailto:titkarsag.borsod@emr.antsz.hu
mailto:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 

Munkavédelmi  Főosztály 

Székhely: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. (3.em.) 

Postacím: 3523 Miskolc, Pf.: 173 

tel.: 06-46-560-010,  

fax: 06-46-562-071 

e-mail: borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

 

13. KARAKTERKORLÁTOZÁS OKÁN KIEGÉSZÍTENDŐ AJÁNLATI FELHÍVÁS PONTOK 
 

KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS II.1.4) pontjához: 

Rövid meghatározás: TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon 
tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében 

I. ütem TOP-6.1.1.-15 

Kivitelezési munkák:  

Aszfalt burkolatú feltáró út épül 850 m hosszban, aszfalt burkolatú gyalogosjárdával és kerékpárúttal, központi 
körforgalommal közvilágítással, valamint a közlekedési létesítmények felszíni csapadékvíz elvezetésével, a 
befogadó vízfolyás mederrendezésével  873   m hosszban. 

Tervezési munkák: Az feltáró út és vízelvezetés terve felülvizsgálandó, szükség szerint a II. ütemben tervezendő 
kapacitások és csatlakozások miatt a tervek módosítandók. 

II. ütem TOP-6.1.1.-16 

Tervezési munkák: feltáró út körforgalommal közvilágítással, vízvezeték, gravitációs és nyomott 
szennyvízelvezetés, szennyvíz átemelő, csapadékvíz elvezetés, záportározó és átemelő, technológiai egységek 
villamos energia ellátás és automatizálás engedélyezési terveinek elkészítése a csatolt jóváhagyási terv szerint, 
hatósági engedélyek beszerzését követően kiviteli tervek elkészítése. 

Kivitelezési munkák: ivóvízvezeték 1850 m hossz-ban,  gravitációs szennyvízcsatorna  600 m hossz-ban, 
szennyvíz átemelő figyelembe veendő minimális óracsúcs ~41-45 m3/h, szennyvíz nyomóvezeték 2300 m 
hossz-ban, aszfalt burkolatú feltáró út vegyes forgalmú gyalogos és kerékpárúttal, közvilágítással, 
vízelvezetéssel 770 m hossz-ban, 230 m hossz-ban zúzottkő burkolattal. Csapadékvíz elvezetését biztosító 
záportározó építése 480 m3 hasznos térfogattal. Az átemelőkbe épített szivattyúk működtetéséhez szükséges 
villamos energia ellátás földkábeles kiépítése automatizálással. Hejő-Malomárok mederrendezése 1250 m 
hossz-ban. 
 

KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS II.2.3) pontjához:  

A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU311 A teljesítés fő helyszíne: 
Miskolc0133/8.,47393/24.,47511/11.,0116/1.,0116/3.,0124/7.,0125., 
0126/2.,0126/9.,0127/1.,0127/2.,0130/11.,0130/2.,0130/3.,0130/4.,0130/5.,0130/6.,0130/7.,0130/8.,47393/
16.,47393/17.,47393/19.,47511/24.,47511/25.,47511/3.,47511/5.,47511/6.,47514.,47516.,47515.,47593.  
 
 

KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS II.2.4) pontjához: 

A közbeszerzés ismertetése: 

A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás tárgya tervezés és kivitelezés. 
 

mailto:borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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Vállalkozó feladatát képezi különösen az alábbi megvalósítandó feladatok vonatkozásában: 
- a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, 
- kiviteli tervek elkészítése 
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján, 
 - a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása. 
 
Tervezési program: 
 

I. ütem 

Az feltáró út és vízelvezetés terve felülvizsgálandó, szükség szerint a II. ütemben tervezendő kapacitások és 
csatlakozások ismeretében a tervek és módosítandók. 

 
II. ütem 

 
1. Vízellátó vezeték 

A terület vízellátásának megvalósítására D 315 KPE vezeték tervezendő~1850 fm hosszban, két ponton történő 
betáplálással., olyan kialakítással, hogy a jelen projektben tervezett út mindkét oldalán a vezeték továbbépítési 
lehetősége biztosított legyen. A meglévő ivóvízvezeték hálózathoz való csatlakozásoknál egyenként kétirányú 
elzárásról gondoskodni szükséges. A kivitelezést folyamatos víztelenítés mellett kell végezni. 

 

2. Gravitációs szennyvízcsatorna 

A terület vízellátásának megvalósítására D 315 KPE vezeték tervezendő~1850 fm hosszban, két ponton történő 
betáplálással., olyan kialakítással, hogy a jelen projektben tervezett út mindkét oldalán a vezeték továbbépítési 
lehetősége biztosított legyen. A meglévő ivóvízvezeték hálózathoz való csatlakozásoknál egyenként kétirányú 
elzárásról gondoskodni szükséges. A kivitelezést folyamatos víztelenítés mellett kell végezni. 

 

3. Gravitációs szennyvízcsatorna 

Gravitációs szennyvízelvezető csatorna tervezett a feltáró út keleti oldalán ~600 fm hosszban. A csatornát 
megfelelően méretezett de min. 20 cm belméretű KGPVC anyagból kell tervezni és kivitelezni 5-15 ‰ 
hosszeséssel. Beton tisztítóaknák elhelyezése szükséges max. 50 méterenként. A tervezendő és megvalósítandó 
bekötőcsatorna kialakítások min. 20 cm belméretű KGPVC anyagból készüljenek. A kivitelezést folyamatos 
víztelenítés mellett kell végezni. 

 

4. Szennyvízátemelő és nyomott rendszerű szennyvízelvezetés 

A gravitációsan gyűjtött szennyvizek kivezetése a fejlesztési terület súlypontjának közelében telepítendő 
szennyvízátemelővel tervezett. 
A rendszer kialakításának olyannak kell lennie, mely üzemeltetési szempontból optimálisan és gazdaságosan 
kezelhető. Ezért nyomott vezetékpár kialakítása  szükséges, mely akár különböző átmérőjű vezetékekkel is 
megvalósítható. Ezek kiszolgálása 1+1 meleg tartalék frekvenciaváltóval is ellátott szivattyúval történjen 
áganként (2 pár szivattyú), de csak a minimálisan meghatározott óracsúcs érték szállítására beépítendő 
szivattyúk beszerzése és telepítése képezi jelen beszerzés tárgyát. 
A nyomott KPE anyagú szennyvízvezeték(ek) ~2300 fm szállítási hosszon a MIDIP területén lévő és üzemelő 
szennyvízátemelőbe csatlakoznak. 
A szennyvízátemelő, a nyomott vezeték(ek) paramétereinek illetve a szükséges gépészeti csomópontok és 
szerelvényezések meghatározása a tervezési feladat részét képezik. 
Az üzemeléshez szükséges elektromos ellátás tervezése a Megrendelő által meghatározott szolgáltatási pontról 
Vállalkozó feladata beleértve a szükséges fogyasztói mérőhely kialakítását is. A kivitelezést folyamatos 
víztelenítés mellett kell végezni. 
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5. Szilárd burkolatú feltáró út, kerékpárút, közvilágítás 

Az I. ütem szerint építendő feltáró út folytatásaként II. ütemben mintegy 770 fm szilárd burkolatú 2x1 sávos 
feltáró út tervezendő 7,0m pályaszélességgel, egyik oldalán közös nyomvonalon vezetetett gyalog és 
kerékpárúttal és 1 db buszmegálló öböllel. A fektáró út körfogalomban végződjön. A gyalog és kerékpárút 
aszfalt burkolattal épüljön.  
A feltáró utat, gyalog- és kerékpárutat közvilágítással kell ellátni. A közvilágítás elektromos energia ellátásának 
megtervezése és kiépítése a Vállalkozó feladatát képezi. 
 
6. Csapadékvíz elvezetés 

Az iparterület csapadékvíz elvezetésének érdekében a Hejő Malomárok 1250 m hosszon történő 
mederrendezésének terveivel egyidőben a csapadékvízek Hejő Malomárokba történő bevezetését biztosító 
záportározó és csapadékvíz átemelő tervei is elkészítendők. Az átemelő energiaellátásának tervezése a 
megrendelő által meghatározott szolgáltatási pontról Vállalkozó feladata beleértve a szükséges fogyasztói 
mérőhely kialakítását is. A záportározóba történő gravitációs bevezetés tervezése során felül kell vizsgálni az I. 
ütemben tervezett vízelvezető létesítmények hidraulikai kapacitását, és azokat a szükséges mértékben 
módosítani kell. A kivitelezést folyamatos víztelenítés mellett kell végezni. 
 
 
Vállalkozó feladatát képezi különösen az alábbi megvalósítandó feladatok vonatkozásában:  
-az építési feladatok határidőre történő elvégzése a rendelkezésre bocsájtott kiviteli tervek alapján,  
- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása. 
 

I. ütem 
 

1. Hejő-Malomárok mederrendezés 
 
A mederrendezéssel érintett szakaszhatárok a 6+821-7+694,5 km szelvények között helyezkednek el. A meder 
jobb partja telekhatáron kívül található a 6+821-6+914, valamint a 6+974-7+080 és a 7+350-7+425 
szelvények között. A fent felsorolt szakaszokon a medret vissza kell tölteni a telekhatárig, valamint az előírt 
minimális mederszelvényt a bal parton bevágással kell biztosítani.    
A Malomárok jelenlegi fenékesése 1,3 ‰, amely a rendezés után is változatlan marad.  
A kivitelezési szakasz teljes hosszában a mederben növényzetirtást kell végezni. A mederszelvény alakja és 
mérete változó a szakaszon, ennek egységesítése nem cél. 
A meghatározott keresztszelvények az alábbiak:  
7+157 - 7+694,5 szelvények között  
Fenékszélesség: 2 m  
Min. rézsűhajlás 1:1,8   
6+845 - 7+157 szelvények között   
Fenékszélesség: 2,5 m  
Min. rézsűhajlás 1:1,9   
6+821 – 6+845 szelvények között   
Fenékszélesség: 2,5 m  
Min. rézsűhajlás 1:1   
A meder telekhatáron belülre helyezésekor az adott szakaszon legalább az előírt minimális mederszelvényt kell 
megépíteni. A tervezett, épített rézsűk egységesen 1:2 rézsűhajlással épülnek. A töltésépítés után a meder 
rézsűjének védelmére a rézsűkre 400 g/m -es geotextíliát kell teríteni, majd erre TA-TB jelű fagyálló vízépítési 
terméskő réteget kell elhelyezni 30 cm vastagságban.  A bevágásokban a rézsűk kialakítása után biológiai 
felületvédelmet kell alkalmazni a meder füvesítésével.   
A kivitelezés során az alábbi technológiai lépéseket kell betartani: 
 - humusz letermelése, helyben deponálása 
- felület érdesítése pl. fogasolással 
- réteges feltöltés 5-8% víztartalmú anyaggal 
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 - tömörítés Trρ=85%  
- geotextília terítés, kőanyag elhelyezése 
- szabad rézsűfelületek azonnali füvesítése 
 

2. Feltáró út vízelvezetéssel és közvilágítással 
 
A tervezett út 0+000 szelvénye csatlakozik a 304 - M30 Miskolc déli II. rendű főút 0+881 km szelvényében lévő 
Takata körforgalom déli ágához. A tervezett út 850m hosszú amelynek a 0+760,75km szelvények körforgalmat 
terveztünk. A tervezett úttal párhuzamosan közösen vezetett gyalog és kerékpárút készül.  
A Tervezett út szélessége 7,0m egyoldali 2,5%-os baloldali eséssel készül a töltés lábnál tervezett csapadékvíz-
elvezető árok felé.  Az út két oldalán 2,0m széles padka készül 5%-os eséssel. Az útburkolat szélein szegélyek 
nem épülnek, ezért a burkolat széleit a pályaszerkezet lépcsőzetes kialakításával kell megépíteni. A tervezett út 
hossza: 850m. Az út jobboldali padkája mellett 2,75 m széles gyalog és kerékpárút épül egyoldali 2,5%-os 
jobboldali eséssel a tervezett csapadékvíz-elvezető árok felé.  A kerékpárút burkolata süllyesztett szegéllyel lesz 
lezárva. A kerékpárút hossza: 850m, szelvényezés szerint jobb oldalon 1,0 m padka készül. A tervezett út és 
kerékpárút közös feltöltésben épül. 
 

II. ütem 
 
A Tervezési program II. ütemében szerepeltetett műszaki tartalom megvalósítása, melynek főbb létesítményei: 
 

1. Vízellátó vezeték 

D 315 KPE átmérőjű vezeték ~1850 fm hosszban 

2. Gravitációs szennyvízcsatorna 

A feltáró út keleti oldalán ~600 fm hosszban. A kivitelezést folyamatos víztelenítés mellett kell végezni. 
 

3. Szennyvízátemelő és nyomott rendszerű szennyvízelvezetés 

1 db szennyvízátemelő és D 160 KPE anyagú szennyvízvezeték(ek) ~2300 fm szállítási hosszon üzemelő 
szennyvízátemelőbe csatlakozással. A szennyvízátemelő gépészetét a projekt keretében telepítésre kerülő 
elektromos szolgáltatási pontról kell földkábellel ellátni a fogyasztásmérő kiépítése a Vállalkozó feladata. A 
kivitelezést folyamatos víztelenítés mellett kell végezni. 
 
 

4. Szilárd burkolatú feltáró út, kerékpárút, közvilágítás 

770 fm szilárd burkolatú 2x1 sávos feltáró út 7,0m pályaszélességgel, egyik oldalán közös nyomvonalon 
vezetetett gyalog és kerékpárúttal és 1 db buszmegálló öböllel, a feltáró út körfogalomban végződve. 
A közvilágítás elektromos energia ellátásának kiépítése a Vállalkozó feladatát képezi. 
 

5. Csapadékvíz elvezetés 

Hejő Malomárok 1250 m hosszon történő mederrendezése, valamint      1750 m3 belső térfogatú monolit 
vasbeton záportározó és csapadékvíz átemelő létesítése. A kivitelezést folyamatos víztelenítés mellett kell 
végezni. 
 
 
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részét képező jóváhagyási terv és műszaki 
leírás tartalmazza. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel 
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy 
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jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” 
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az 
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. 
 
 

KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS II.2.14) pontjához: 

További információ: a részajánlat tétel mellőzésének indoka: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem 
biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet 
alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való 
szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen 
kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így a munkálatok 
összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így költséghatékonyabb a beszerzés. 
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel az Ipari Park fejlesztésének jelen eljárásban 
meghatározott munkái egymással szoros, egymásra épülő és összekapcsolódó műszaki egységet képeznek, 
egymás nélkül, vagy eltérő feltételek szerint történő megvalósításuk esetén az Ipari Park használhatósága 
csökkenne és műszaki funkciója korlátozódna. A lehetséges befektetők számára a szerződés ilyen módon 
történő teljesítése jelentősen kedvezőtlenebb műszaki tartalmat biztosítana, ezáltal Ajánlatkérő 
számszerűsíthető gazdasági haszontól esne el. Műszaki okok tételesen: Csapadékvíz elvezetés és útépítés 
munkarészek egymásra utaltsága, Egységes, gördülékeny műszaki ellenőrzés és koordináció érvényesítése 
ezáltal magasabb minőségű munka, Környezetvédelmi szempontok egységes érvényesíthetősége; szükséges 
egyeztetések, utazások és környezetterhelés csökkentése, határidők egységes koordinációja Gazdasági okok 
tételesen: Ajánlatkérői megtakarítások érvényesítése a jótállási igények egységes kezelésével, Kedvezőbb 
környezet a lehetséges befektetők számára, kedvező befektetői környezet által nyújtott gazdasági haszon. A 
TOP 6.1.1-15 és TOP 6.1.1-16 támogatási forrásból megvalósuló iparterületi fejlesztés együttes 
megvalósításának műszaki indoklása: Az iparterületi fejlesztés a támogatási források eltérése miatt két részre 
osztott, annak ellenére, hogy mindkét támogatási forrás felhasználásának célja azonos, új iparterület 
infrastruktúrájának megvalósítása. Az infrastruktúra kiépítése egymással összefügg, sem térben, sem időben 
nem elválasztható az alábbiak miatt: Az iparterület I. ütemében (TOP 6.1.1.-15) megvalósuló feltáró út és 
annak vízelvezetése közvilágítása valamint a vegyes forgalmú járda és kerékpárút által érintett helyrajzi 
számon/számokon valósulnak meg a II. ütem (TOP 6.1.1.-16) létesítményei, melyek a vízvezeték jelentős része, 
gravitációs és nyomott szennyvízelvezetés, iparterület 30 ha-s területrészének csapadékvíz elvezetése. 
Megállapítható, hogy az építési helyszínek egymást átfedik, a kivitelezés ütemezése egymástól nem 
függetleníthető. Az építési engedéllyel rendelkező I. ütemű feltáró út és vízelvezetése felülvizsgálandó, szükség 
szerint a tervek a II. ütemben tervezendő kapacitások és csatlakozások miatt módosítandók. Érintett lehet az 
I. ütemben építendő feltáró út alatti átereszek mérete, a II. ütemben tervezendő átemelők üzemi területeinek 
útcsatlakozás kialakítása stb. 

 

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt jogszabályi előírások 
értelmében jelen beszerzés az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, a kivitelezési tervdokumentáció 
elkészítésére és a kivitelezésre együttesen terjed ki, tekintettel Ajánlatkérő érdeke, hogy a kivitelezés teljesítése 
a szerződött határidőn belül készüljön el. Amennyiben a kivitelező által alkalmazandó technológiai eljárások 
már a tervezés során figyelembe vételre kerülnek, elkerülhetők az esetleges tervmódosítások. Továbbá a 
tervezői művezetés sem feltétlenül szükséges a kivitelezés során, mellyel ajánlatkérő költséget takaríthat meg. 
Fontos továbbá a megvalósítandó tervezési és kivitelezési feladatok és a hozzájuk kapcsolódó engedélyeztetési 
feladatok célszerűségi és gazdaságossági szempontok alapján történő egységként történő kezelése is, 
tekintettel a megjelölt feladatok egyben, egységként történő kezelése lehetővé teszi, hogy a megépítendő 
beruházás részeként beépítésre kerülő anyagok mindenben az adott építmény sajátosságainak és az elérni 
kívánt fejlesztésnek megfelelően legyenek megtervezve, illetőleg maga az építmény kivitelezése rövidebb idő 
alatt megvalósulhasson tekintettel arra, hogy a kivitelező az egész beruházást egységében szemlélve célszerűen 
és költséghatékonyan tudja már a tervezési feladatok során kiválasztani, és engedélyeztetni a beépítésre kerülő 
anyagokat elkerülve ezzel egy esetleges ismételt engedélyeztetési eljárás lefolytatásával járó procedúrát, 
illetőleg a kivitelezést lassító, esetlegesen szükséges egyeztetéseket. 
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KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS III.1.1) pontjához: 

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, 
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 
Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 74. §(1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös 
ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az 
eljárás során következik be. 

A megkövetelt igazolási mód: 

Egységes európai közbeszerzési dokumentum.  

Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében 
foglaltakra. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más 
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátószervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot. 
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, 
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a 
már ismert alvállalkozók megnevezését, ill. ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével 
összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) 
bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) 
és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben a 
cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országában ezzel azonos jogállású szervhez) 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, 
egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján.  

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.  

SZ/1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasság: 

A 322/2015.(X.30.) K.r. 21.§ alapján a magyarországi letelepedésű az építőipari kivitelezési tevékenységet 
végző gazdasági szereplőnek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 
névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország 
nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy 
szervezeti, kamarai tagság szükséges. Ezek nem teljesülése ajánlattevő alkalmatlanságát eredményezi. 

Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes 
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés dokumentummal történő igazolása ajánlatkérő erre 
vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívását követően szükséges 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: „Kr.”) 26. § (2) bek. alapján: 

SZ/1.1. A 322/2015.(X.30.) K.r. 21.§ és 8. § alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén 
a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, 
elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari 
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kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági 
szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások 
szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel 
a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.  

A 322/2015.(X.30.) K.r. 8. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek szerepelni kell az 
építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői tevékenységet végzők országos szakmai kamarai névjegyzékében. A 
nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való 
szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság 
szükséges.  

Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes 
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés dokumentummal történő igazolása ajánlatkérő erre 
vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívását követően szükséges 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: „Kr.”) 26. § (2) bek. alapján: 

SZ/1.2. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. 
c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló 
igazolást; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy 
mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. 

 
Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is. 
 

SZ/1: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelményei: 

SZ/1.1. Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő alkalmatlan, ha nincs bejegyezve az 
Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Magyarországon letelepedett 
gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. 
melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb 
követelményt. 

SZ/1.2. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó 
tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a 
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország 
nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal 
vagy szervezeti, kamarai tagsággal. 

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdései, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése is 
irányadók. 
 

KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS III.1.2) pontjához: 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

P/1. Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes 
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: 
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”) 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító 
felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző utolsó 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre 
vonatkozó közbeszerzés tárgya (útépítés és/vagy víziközmű építés és/vagy csapadékvízelvezetési rendszer 
tervezése és/vagy építése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát 
attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek 
az adatok rendelkezésre állnak. 
A Kr. 19. § (3) bek. alapján, ha az Ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, 
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges, úgy a P/1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő 
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági 
alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan 
jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és 
tájékoztatást kérni a P/1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság 
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/1. pont szerinti követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. 
Az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bek. szerint. Amennyiben Ajánlattevő a P/1. pontban előírt 
alkalmassági követelménynek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (8) bek. 
alapján az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához 
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlattevő vegye figyelembe 
a Kbt. 65. § (11) bek.-ben foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja a P/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában a 
figyelmet a Kbt. 140.§ (9) bek.-re. 

 
P/2. Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes 
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján – 
attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az 
adatok rendelkezésre állnak – valamennyi (a vizsgált időszakban megszűnt is) számlavezető pénzügyi 
intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő évre 
vonatkozó, az ajánlati felhívás feladásának napjától nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi tartalommal: 

— a vezetett számla száma, számlanyitás dátuma, 

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két évben 15 napot meghaladó sorba 
állítás volt-e: 
„Sorba állítás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában 
meghatározott fogalmat érti. 

Ajánlatkérő bármely a megszűnés dátumát követő igazolást is elfogadottnak tekint a megszűnt számlákkal 
kapcsolatos igazolással kapcsolatban. 

P/3. Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes 
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: 

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint csatolnia kell a saját vagy 
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti, az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójából az 
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eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). 
Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az 
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban 
nem szükséges. 

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után 
kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal 
jogosult igazolni. 

P1. és P3. pontok tekintetében: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az 
ajánlattevő a 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amelytekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által 
megfelelőnek tekintett egyébnyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági 
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan 
jogi formában működik, amelytekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása 
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási 
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának 
napját közvetlenül megelőző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából 
(útépítés és/vagy víziközmű építés és/vagy csapadékvízelvezetési rendszer tervezése és/vagy építése) származó 
- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 1.000.000.000,- HUF, összeget. 

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának 
napját megelőző 2 éven (24 hónapon) belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó 
időtartamú sorba állítás fordult elő. 

 

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben ajánlattevőnek vagy az ajánlattevő 
jogelődjének számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján az adózott eredménye az eljárást 
megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél 
több alkalommal (üzleti évben) negatív volt. 
A Kr. 19. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel 
mértéke: ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából (útépítés és/vagy víziközmű építés és/vagy csapadékvízelvezetési rendszer tervezése és/vagy építése) 
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 1.000.000.000,- 
HUF összeget. 

 
 

KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS III.1.3) pontjához: 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

M/1 Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes 
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: 
M/1 Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az eljárást megindító felhívás 
feladásának napját megelőző legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett, a 
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közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb építési beruházásait a Kr. 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést 
kötő másik fél által adott igazolással igazoltan. 

Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább: 

- a szerződést kötő másik fél megnevezését, 

- a teljesítés helyét, 

- a kivitelezés tárgyát - az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, 

- az építési beruházás főbb mennyiségi adatait az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal; 

- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap és nap - megjelölésével, külön 
feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. 

A referenciamunkák közös ajánlattevői formában történő teljesítés esetén a fenti adatokat a 
referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az 
alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes 
ajánlattevők általvégzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a közös ajánlattevő tagok 
egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítés alapján 
az ellenszolgáltatásban való részesülés aránya, tekintettel a Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakra. 

A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a 
projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel 
mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. 

 
 

M/2. Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes 
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: 

Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván 
vonni a teljesítésbe. 

Csatolandó dokumentumok: 

- a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat; 

- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai 
tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia); 

- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 

- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel 
egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása; 

- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról 
tudomással bír. 

A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák 
(korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt 
megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból 
egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (ajánlatkérő 
kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat 
a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír). 
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M/3 Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes 
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: Ajánlattevő, 
adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. 
§-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. számú 
rendelet 21. § (2) bekezdése h) pontja alapján csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 
berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását. (eszköz-nyilvántartási lap, forgalmi engedély, tulajdoni 
lap, (elő)bérleti szerződés, és minden más olyan irat, melyből a követelménynek való megfelelés 
megállapítható). 

 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (M1.-M2.) a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek, melynek értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 

A Kr. 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, 
hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők 
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik 
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert 
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő 
elfogadni az M/1-M/2 pontokban foglalt igazolási módok helyett. 

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, M/1-M/2 pontok 
előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének 
pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő a dokumentumok benyújtása helyett. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más 
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi 
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 

A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok 
végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai 
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak 
akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, 
vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő 
saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai 
tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő 
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, ebben az esetben csatolni kell az 
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Csatolandó dokumentumok: 

Az ajánlattevőknek az ajánlatukban a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére figyelemmel csupán arról kell nyilatkozatot 
benyújtaniuk az M/1-M/2 és Sz/1 pontokban előírtakra, hogy az általa igazolt alkalmassági követelmények 
teljesülnek, illetve a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetnek a ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek megfelelést (Kbt. 
67.§ (3) bekezdés). 

A fenti igazolás módok M/1-M/2 szerinti dokumentumokat az ajánlattevőknek csak a Kbt. 69. § (4) bekezdés 
szerinti felhívás esetén kell csatolniuk.  
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 
számított maximum 8 éven belül megkezdett és öt éven belül befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciákkal, mely magukban foglalták 
legalább az alábbiakat: 

- Legalább 2x1 sávos új út építésére vonatkozó korábbi teljesítéseket tartalmazó referncia(ák) amelynek 
összes hossza legalább 300 fm, és tartalmazott út közvilágításának kiépítését és 

- csapadékvízelvezető és/vagy szennyvízelvezető csatorna kiépítésére vonatkozó korábbi teljesítéseket 
tartalmazó referencia(ák), amelyek összes hossza legalább 600  fm és mely folyamatos víztelenítés 
mellett valósult meg. 

- legalább  D100 méretű nyomott csapadékvízelvezető és/vagy szennyvízelvezető csatorna és/vagy 
ivóvízvezeték kiépítésére vonatkozó korábbi teljesítéseket tartalmazó referencia(ák), amelyek összes 
hossza legalább 2.700  fm, mely tartalmaz legalább 1 db átemelő műtárgy építését gépészeti 
technológiával, és elektromos energia ellátással és mely folyamatos víztelenítés mellett valósult meg. 

- legalább 1.300 m3 belső térfogatú monolit vasbeton záportározó műtárgy – vagy azzal műszakilag 
egyenértékűnek minősülő monolit vasbeton medence – építése hozzá szervesen kapcsolódó gépészeti 
technológia és elektromos energia ellátó vezeték építéssel, mely folyamatos víztelenítés és szádfalas 
földpart megtámasztás mellett valósult meg.  

Az előírt alkalmassági követelményeket ajánlattevő legfeljebb 4 db szerződésből teljesítheti. 

Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bek. alapul 
vételével jár el.  

 

M/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe:  

M/2.1.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 
„MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, 1. melléklete IV./3. rész 
2. pontjában meghatározott, vagy érvényes „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos 
átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. 

M/2.2.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 
„MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 1. melléklete IV./3. rész 
10. pontjában meghatározott, vagy érvényes „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos 
átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. 

M/2.3.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 
„VZ-TEL” kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges 1. melléklete 2. rész 5. pontjában 
meghatározott, vagy érvényes „VZ-TEL” tervezői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) 
jogosultsággal rendelkezik. 

M/2.4.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 
„KÉ-K” kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, 1. melléklete 2. rész 5. pontjában 
meghatározott (vagy azzal egyenértékű), vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” 
kategóriájú tervezői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. 

 

M/3. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi gépekkel, berendezésekkel:  
 

- 1 db lánctalpas kotró 
- 1 db kotró-rakodó 
- 1 db aszfalt finisher 
- 1 db gumihenger 
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KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS III.2.2) pontjához: 

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

1.A részletes feltételeket a Dokumentáció 13. pontja tartalmazza. 

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
kormányrendeletben foglaltakra, Ajánlatkérő a TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 és TOP-6.1.1-16-MI1-2017-
00001. pályázat keretében az Európai Uniós forrásból biztosítja.  

A támogatás mértéke: 100 %, a finanszírozás formája: utófinanszírozás. 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a teljes ellenszolgáltatás (tartalékkeret és áfa nélkül számított) 
10% ának megfelelő mértékű előleget biztosít, melynek igénybevétele nem kötelező. Ajánlattevőnek az előleg 
kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. 
Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. 

Az előleg a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület 
átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. 

 
Az előlegszámla összege az 1. és a végszámlában egyenlő arányban számolható el. 

  
Számlázás: Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy Vállalkozónak a teljesítés során 6 
számla (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak 
szerint: 
- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli 
szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén; 
- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli 
szerződéses érték 30%-át elérő megvalósult teljesítés esetén 
- 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli 
szerződéses érték 45 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén 

- 4. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli 
szerződéses érték 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén 

- 5. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli 
szerződéses érték 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén 
 
- végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 20%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli 
szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. 
Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) nem határoz meg 
részteljesítési határidőt. 

A számlákat úgy kell kiállítani, hogy azok külön tételként tartalmazzák a külön pályázat keretében (TOP-6.1.1-
15-MI1-2016-00001 és TOP-6.1.1-16-MI1-2017-00001) finanszírozásra kerülő elemeket, és a számla 
mellékletét képező teljesítésigazolás tartalmazza pályázatonként a szerződésszerűen teljesített igazolt 
munkálatokat. 

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 
30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint: alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a 
Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, alvállalkozó 
igénybevétele esetén a fentiek alkalmazásával a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabályok szerint. 
Ajánlatkérő a kifizetés során a 322/2017. (X.30.) Korm. rend. 32/B. § §-ában foglaltakat teljes körben 
alkalmazza. 
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő 2013. évi V. törvényben meghatározott [6:155.§ (1)-(2)] mértékű és a 
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 

A szerződéskötés, az elszámolás és a számlázás, továbbá a kifizetés pénzneme: HUF 
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Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező 
szerződéstervezet tartalmazza. 
Vonatkozó jogszabályok: 

• A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

• 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól  

 

2. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  

Jótállási biztosíték: Nyertes ajánlattevő köteles a jótállási kötelezettségekből eredő megrendelői igények 
teljesítésének biztosítására a nettó vállalkozói díj 3 %-ának megfelelő jótállási biztosíték szolgáltatására . Ezen 
kötelezettség teljesítésének időpontja a jótállási kötelezettség kezdő időpontja (sikeres átadás-átvétel napja). 
A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, és a 
jótállási időszak végéig (sikeres átadás átvétel napjától számított 60. hónap végéig) kell fenntartania. 

A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása 
szerint nyújtható: 
- óvadékként az előírt pénzösszegnek a jogosult fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), vagy 
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával 
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel. 
A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell 
a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a Kbt. 134. § (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével; egyéb 
igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető. 

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik (a 
szerződésben rögzített határidőt elmulasztja), késedelmi kötbér fizetésére köteles. 

A késedelmi kötbér a teljesítési véghatáridő vonatkozásában: mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított 
ellenszolgáltatás 0,5%-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra, de maximum a nettó vállalkozói 
díj 15%-a. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 

Részhatáridőt terhelő késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amelyért felelős 
késedelembe esik (a szerződésben rögzített részhatáridőt elmulasztja), késedelmi kötbér fizetésére köteles. A 
részhatáridőt terhelő késedelmi kötbér az alábbi jelen felhívás VI.3.23. pontban részletesen kifejtett 
részteljesítési határidők vonatkozásában az alábbiakban rögzített mérték szerint: 

c) a) I. ütem feltáró út, és annak vízelvezetése és Hejő Malomárok mederrendezése vonatkozásában 
(2018. október 31.)  

d) II. ütem  gravitációs szennyvízelvezetés, szennyvíz átemelő, szennyvíz nyomóvezeték, záportározó 
és csapadékvíz átemelő vonatkozásában 2019. május 31.  

e) feltáró út, Hejő Malomárok teljes mederrendezés 2019. szeptember 31. 

késedelmes megvalósítása esetén egységesen: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 
%-a/ késedelemmel érintett naptári nap. 

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős a szerződés teljesedésbe 
menése meghiúsul, köteles a nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő felé az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 20 
%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. 
Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. elvégzett 
munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva 60 hónap mértékű jótállást köteles 
vállalni. A jótállási idő alatt a csere, vagy garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető az 
Ajánlatkérőre, így nem számolható fel a szállítás, illetve kiszállás díja illetve munkabér sem. 
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A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező 
szerződéstervezet tartalmazza. 
 
 

KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS VI.3) pontjához: 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK. 
1. A pontszám mindhárom szempont vonatkozásában: 0-10. Ajánlatkérő az ajánlati ár tekintetében 

fordított arányosítást, a minőségi szempontok tekintetében egyenes arányosítást alkalmaz. 
2. A közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre bocsátása: A Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően a 

közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 
elektronikusan elérhető a http:// www.miskolcholding.hu/kozbeszerzes oldalon az eljárást megindító 
felhívás közzétételének időpontjától [Kbt. 57. § (1) bekezdés]. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján 
ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat (dokumentáció) ajánlatonként legalább egy 
ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie (le kell 
töltenie), az ajánlattételi határidő lejártáig, melyet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik 
ajánlattevő) vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó köteles cégszerűen aláírt, teljes körűen 
kitöltött regisztrációs lap ajánlatkérő részére a +3646791876 fax számon vagy e-mailen a 
miskolc@eszker.eu e-mail címre történő megküldésével igazolni.  

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2); (4) és (6) bekezdésére 
vonatkozóan. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok, a 66.§ (2)-nek eredeti aláírtnak 
kell lenni. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az 
ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők 
vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1) - (8) bekezdéseire.  

4. Konzorciumi megállapodás: Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevői megállapodást is be kell 
nyújtani az ajánlatban, melynek tartalmaznia kell: - a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők 
nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; - a szerződés 
teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; - ajánlatban vállalt kötelezettségek 
és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között; - a számlázás rendjét Közös 
ajánlattétel esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (3) bekezdésére, mely szerint: „A közös 
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a 
közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.”  

5.  Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint a Kbt. 68. § (4) 
bekezdés szerinti tartalommal.  

6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró 
képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak 
által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő 
csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli 
a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely 
olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság 
igazolására.  

7.  Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni, cégszerűen aláírva, továbbá csatolni kell a 
dokumentáció mellékletében található xls formában is. Ajánlatkérő a szakmai ajánlat részének tekinti 
az árazott költségvetést.  

8. Az ajánlathoz részletes indikatív műszaki és pénzügyi ütemtervet kell csatolni. A műszaki és pénzügyi 
ütemterv elvárt tartalmának részletes leírása a közbeszerzési dokumentációban található. Az 
ajánlatkérőnek az ajánlattétel időszakában a megvalósíthatóságra tekintettel kifejezett érdeke fűződik 
az ajánlattevői előzetes kalkulációk megismerésére.  

9. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is 
benyújthatóak, kivéve, ahol az ajánlati felhívás ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti 
aláírt példányát kell tartalmaznia.  

10. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek 
a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg 
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fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő 
saját központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró 
ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az 
alkalmazott árfolyamot.  

11. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában 
megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)  

12. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.  
13. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt jelen esetben nem tart.  
14. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést 

kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű 
felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, 
terjedelme: legalább 250.000.000,-Ft/káresemény, 500.000.000,-Ft/év mértékű építési-szerelési 
munkákra vonatkozó felelősségbiztosítással, és legalább 10 millió forint/esemény, és legalább 20 
millió/év tervezői felelősségbiztosítással. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés 
időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az 
esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az 
ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú 
felelősségbiztosítással rendelkezni fog.  

15. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a jótállási biztosíték 
határidőben történő rendelkezésre bocsátása tekintetében.  

16. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját, azaz a 
közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben 
legalább két ajánlatot.  

17. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz 
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban 
változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot 
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §).  

18. Abban az esetben, ha az eljárás során, Ajánlattevő a szakemberek, és a referencia vonatkozásában 
igénybe veszi más szervezet kapacitásait, csatolandó ezen szervezet kötelezettség vállalása, melyből 
egyértelműen megállapítható, hogy ezen feladatok elvégzéséhez a megjelőlt kapacitást nyújtó kerül 
bevonásra a teljesítéshez szükséges mértékben  

19. A bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) 
Kormányrendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal kell szerepelnie a 
kamarai névjegyzékben. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az 
általa - az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1) - M.2.4) pontban meghatározott műszaki-szakmai alkalmasság 
alapján - bemutatott szakember közül a fenti pozíciókra melyet kívánja megajánlani, másfelől arról, 
hogy azon megajánlott szakember, akinél a fentiek szerint szakmagyakorlási jogosultság került 
megjelölésre a kamarai névjegyzékbe vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes 
időtartama alatt rendelkezni fog. A névjegyzékbe-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől 
való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést.  

20. Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: Dr. Kisely Alexandra 
(lajstromszám: 00113), Bakondi Attila (lajstromszám: 00418) 

21. AK. a Kbt. 77.§ (5) bek. alapján előírja, hogy pontazonosság esetén a legmagasabb szakmai 
tapasztalatot bemutató ajánlatot választja nyertesnek (max. 60 hónap vizsgálatával), további azonosság 
esetén a nettó ajánlati ár a döntő. 

22. Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, mértéke: nettó 5.000.000,- Ft, azaz 
nettó Ötmillió forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő 
Unicredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000004-06900007 számú számlájára az ajánlattételi 
határidő lejártáig kell befizetni, az eljárás címének feltüntetésével.  

23. Részteljesítési határidők:  
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a) A tervezési feladatok ellátására vonatkozóan a vállalkozási szerződés aláírásától számított 60. napon 
a Megrendelő által jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció (útépítési és vízjogi létesítési) 
engedélyezésre történő benyújtása - nem kötbér terhes 

b) a kiviteli terv a jogerős építési engedélyek kiadását követő 15. napon - nem kötbér terhes. 
c) I. ütem feltáró út, és annak vízelvezetése és Hejő Malomárok mederrendezése vonatkozásában 

legkésőbb a vállalkozási szerződés aláírásától számított 138. napon – kötbérterhes!  
d) II. ütem  gravitációs szennyvízelvezetés, szennyvíz átemelő, szennyvíz nyomóvezeték, záportározó 

és csapadékvíz átemelő vonatkozásában legkésőbb a vállalkozási szerződés aláírásától számított 
289. napon. – kötbérterhes ,  

e) feltáró út, Hejő Malomárok teljes mederrendezés 2019. szeptember 31 kötbérterhes. 
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3. AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA – 

KITÖLTÉSI MSEGÉDLET 

 

AZ AJÁMLAT MELLÉKLETEKÉNT JELEN DOKUMENTÁCIÓ IRATMINTÁINAK 2. 

MELLÉKLETÉBEN ELHELYEZETT EEKD CSATOLANDÓ KITÖLTVE 

 

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

információk 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent 

említett elektronikus ESPD-szolgáltatást1 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény2 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési 

eljárás egyértelmű azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon 

meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. 

nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….] 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-szolgáltatást 

használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt 

az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása3 Válasz:  Ajánlattevőnek, 

kapacitást biztosító 

szervezetnek nem kell 

kitöltenie 

Név:  
 

Miskolc Holding Önkormányzati 

Vagyonkezelő Zrt.  

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése 

vagy rövid ismertetése4: 

„TOP-6.1.1-számú konstrukción 

belül Iparterület infrastrukturális 

fejlesztés Miskolcon tervezése és 

kivitelezése vállalkozási szerződés 

keretében” 

Az ajánlatkérő szerv vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérő által 
[ -  ] 

                                                 
1 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, 

az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. 
2 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény. 

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer 

meglétéről szóló hirdetmény 
3 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
4 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 

 



45 

az aktához rendelt hivatkozási 

szám (adott esetben)5: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a 

gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: Válasz:  

Név: [   ] cégnyilvántartásban szereplő 

teljes vagy rövid név 

Héaazonosító szám (uniós 

adószám), adott esetben: 

Ha nincs héaazonosító szám, 

kérjük egyéb nemzeti 

azonosító szám feltüntetését, 

adott esetben, ha szükséges. 

[   ] 

[   ] 

az előírásnak megfelelően az 

uniós adószámot kell 

feltüntetni, a nemzetit csak 

akkor, ha nincs uniós 

Postai cím:  [……] székhely 

Kapcsolattartó személy vagy 

személyek6: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

az ajánlattétel során kapcsolatot 

biztosító személy adatai 

Általános információ: Válasz:  

A gazdasági szereplő mikro-

,kis- vagy középvállalkozás7? 
[] Igen [] Nem 

 

Ez a nyilatkozat nem teljesen 

azonos a Kbt. vonatkozó 

rendelkezésével, így kiegészítő 

nyilatkozat benyújtása 

szükséges, ha ajánlattevő 

válasza igen. 

                                                 
5 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
6 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
7 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai 

célból szükséges.  

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; 

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 

millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót. 
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Csak ha a közbeszerzés 

fenntartott8: A gazdasági 

szereplő védett műhely, 

szociális vállalkozás9 vagy 

védett munkahely-teremtési 

programok keretében fogja 

teljesíteni a szerződést? 
Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő 

vagy hátrányos helyzetű 

munkavállalók százalékos 

aránya? 
Ha szükséges, kérjük, adja 

meg, hogy az érintett 

munkavállalók a 

fogyatékossággal élő vagy 

hátrányos helyzetű 

munkavállalók mely 

kategóriájába vagy 

kategóriáiba tartoznak. 

[] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 
[…] 

 

 
[….] 
 

Jelen eljárás tekintetében nem 

releváns. 

Adott esetben, a gazdasági 

szereplő szerepel-e az elismert 

gazdasági szereplők hivatalos 

jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal 

egyenértékű igazolással (pl. 

nemzeti (elő)minősítési 

rendszer keretében)? 

[] Igen [] Nem [] Nem 

alkalmazható 

 

Minden esetben kitöltendő, 

magyarországi letelepedésű 

gazdasági szereplők esetében 

vagy igen, vagy nem. 

(kapcsolódó rendelkezés: 

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

28. §, 36. §) 

Közbeszerzési Hatóság által 

vezetett „minősített ajánlattevők” 

jegyzéke, kamarai minősítési 

rendszer 

a kamarai minősítési rendszer 

kizáró okokkal kapcsolatos 

körülményt nem igazol, csak 

alkalmasságot!!! 

Ha igen: 

Kérjük, válaszolja meg e 

szakasz további részeit, e 

rész B. szakaszát és 

amennyiben releváns, e rész 

C. szakaszát, adott esetben 

töltse ki az V. részt, valamint 

mindenképpen töltse ki és 

írja alá a VI. részt.  

a) Kérjük, adott esetben adja 

meg a jegyzék vagy az 

igazolás nevét és a vonatkozó 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
9 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. 
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nyilvántartási vagy igazolási 

számot: 
b) Ha a felvételről szóló 

igazolás vagy tanúsítvány 

elektronikusan elérhető, 

kérjük, tüntesse fel: 
 
c) Kérjük, tüntesse fel a 

referenciákat, amelyeken a 

felvétel vagy a tanúsítás 

alapul, és adott esetben a 

hivatalos jegyzékben elért 

minősítést10: 
d) A felvétel vagy a tanúsítás 

az összes előírt kiválasztási 

szempontra kiterjed? 
Ha nem: 
Ezen kívül kérjük, hogy 

KIZÁRÓLAG akkor töltse ki 

a hiányzó információt a IV. 

rész A., B., C. vagy D. 

szakaszában az esettől 

függően, 
ha a vonatkozó hirdetmény 

vagy közbeszerzési 

dokumentumok ezt előírják: 

e) A gazdasági szereplő tud-e 

igazolást adni a 

társadalombiztosítási 

járulékok és adók 

megfizetéséről, vagy meg 

tudja-e adni azt az 

információt, amely lehetővé 

teszi az ajánlatkérő szerv vagy 

a közszolgáltató ajánlatkérő 

számára, hogy közvetlenül 

beszerezze azt bármely 

tagország díjmentesen 

hozzáférhető nemzeti 

adatbázisából? 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

a) [……] 
 
 

 

b) (internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 

c) [……] 

 

 

 
 

d) [] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

e) [] Igen [] Nem 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció 

pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitölteni, igen vagy nem 

(magyarországi letelepedésű 

gazdasági szereplő érvényes 

ajánlattételéhez igen) 

 

Amennyiben a magyarországi 

letelepedésű gazdasági szereplő 

nem szerepel a NAV által vezetett 

köztartozásmentes adózói 

névjegyzékben, úgy nem kell 

megadni. 

[Nemzeti Adó- és Vámhivatal – 

www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ 

koztartozasmentes/ 

egyszeru_lekerdezes] 

Részvétel formája: Válasz:  

                                                 
10 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
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A gazdasági szereplő 

másokkal együtt vesz részt a 

közbeszerzési eljárásban?11 

[] Igen [] Nem 

Vonatkozó jogszabályi előírás: 

 

Csak ajánlattevő esetén 

értelmezhető rendelkezés 

(kapacitást biztosító szervezet 

esetén nem-et kell jelölni). 

Közös ajánlat esetén „igen”, 

egyedüli ajánlat esetén „nem”.  

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes 

európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson 

be. 

 

Ha igen: 
a) Kérjük, adja meg a 

gazdasági szereplő csoportban 

betöltött szerepét (vezető, 

specifikus feladatokért felelős, 

...): 
b) Kérjük, adja meg, mely 

gazdasági szereplők a 

közbeszerzési eljárásban 

együtt részt vevő csoport 

tagjai: 
c) Adott esetben a részt vevő 

csoport neve: 

 
a:) [……] 

 

 
 

b): [……] 

 

 
 

c): [……] 

 

Részek Válasz:  

Adott esetben annak a résznek 

(azoknak a részeknek a 

feltüntetése, amelyekre a 

gazdasági szereplő pályázni 

kíván: 

[   ] Jelen eljárás esetén nem releváns. 

 

  

                                                 
11 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 



49 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

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

gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: Nem csak meghatalmazáson 

alapuló esetben kitöltendő. 

Amennyiben több személy 

képviseli a gazdasági 

szereplőt, úgy a teljes B részt 

kell annyiszor ismételni, 

ahány személy releváns. 

 

Nem szükséges feltüntetni az 

összes lehetséges képviselőt, 

csak az ajánlatot aláíró 

tényleges képviselőket. 

Teljes név;  
valamint a születési idő és hely, ha 

szükséges:  

[……]; 
[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

Amennyiben szükséges, részletezze 

a képviseletre vonatkozó 

információkat (a képviselet formája, 

köre, célja stb.): 

[……] 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz:  

Az alábbi IV. részben feltüntetett 

kiválasztási kritériumoknak és 

(adott esetben) az alábbi V. részben 

feltüntetett kritériumoknak és 

szabályoknak való megfelelés során 

a gazdasági szereplő igénybe veszi-

e más szervezetek kapacitásait?  

[]Igen []Nem 

 

Ajánlattevő részéről minden 

esetben kitöltendő!! 

Igen válasz esetén további 

dokumentumokat is csatolni 

kell a kapcsolódó előírások 

alapján (nyilatkozat minta 

biztosítása erre az esetre). 

Kapcsolódó jogszabályi 

előírások: Kbt. 65. § (7) – (11) 

bekezdések 

Kapacitást biztosító szervezet 

ne töltse ki! 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési 

dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, 

megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, 

akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés 

felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy 

műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.  
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Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden 

egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is12. 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI SZEREPLŐ 

NEM VESZI IGÉNYBE 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz:  

Szándékozik-e a gazdasági 

szereplő a szerződés bármely 

részét alvállalkozásba adni 

harmadik félnek? 

[]Igen []Nem 

Ha igen, és amennyiben 

ismert, kérjük, sorolja fel a 

javasolt alvállalkozókat:  

 […] 

Ki kell tölteni, mert 

ajánlatkérő előírta a Kbt. 66. § 

(6) bekezdés szerinti 

információk megadását. 

Csak az ajánlattételkor 

(jelentkezéskor) ismert 

alvállalkozókat kell megjelölni, 

akik kapacitására nem 

támaszkodik ajánlattevő. 

Kiegészítő nyilatkozat 

szükséges a Kbt. 66. § (6) 

bekezdés a) pont szerinti 

információ miatt, ha ajánlattevő 

válasza igen. (közbeszerzésnek 

az a része, melynek 

teljesítéséhez alvállalkozót 

kíván igénybe venni) 

Kapacitást biztosító 

szervezet ne töltse ki! 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban 

lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt 

információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve. 

                                                 
12 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
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III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 

1. Bűnszervezetben való részvétel13; 

2. Korrupció14; 

3. Csalás15; 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17; 

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái18 

Az irányelv 57. cikke (1) 

bekezdésében foglalt okokat 

végrehajtó nemzeti 

rendelkezések szerinti 

büntetőeljárásban hozott 

ítéletekkel kapcsolatos okok: 

Válasz:  

Jogerősen elítélték-e a gazdasági 

szereplőt vagy a gazdasági 

szereplő igazgató, vezető vagy 

felügyelő testületének tagját, 

illetve az e testületek 

képviseletére, az azokban való 

döntéshozatalra vagy azok 

kontrolljára vonatkozó jogkörrel 

rendelkező tagját a fent felsorolt 

okok valamelyikéért olyan 

ítéletben, amelyet nem több, mint 

öt évvel ezelőtt hoztak, vagy 

amelyben a közvetlenül 

meghatározott kizárás időtartama 

továbbra is alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, kérjük, adja 

meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……]19 

 

Kbt. 62. § (1) a) pont 

aa)-af) és részben ah) 

alpontok, 62. § (2) 

bekezdés 

Kötelezően kitöltendő 

Amennyiben igen, kérjük,20 adja 

meg a következő információkat: 
a) Elítélés dátuma, adja meg, 

 
a) Dátum:[   ], pont(ok): [   ], ok(ok):[   

]  

 

                                                 
13 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak 

szerint. 
14 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 

3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. 

cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában 

meghatározott korrupciót is. 
15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) 
16 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez 

a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 
17 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 
18 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 

2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
19 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
20 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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hogy az 1–6. pontok közül melyik 

érintett, valamint az ítélet okát 

(okait), 
b) Határozza meg az elítélt 

személyét [ ]; 
c) Amennyiben az ítélet 

közvetlenül megállapítja: 

 

 
b) [……] 
c) A kizárási időszak hossza [……] és 

az érintett pont(ok) [   ] 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, kérjük, adja 

meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……]21 

Ítéletek esetén hozott-e a 

gazdasági szereplő olyan 

intézkedéseket, amelyek a 

releváns kizárási okok ellenére 

igazolják megbízhatóságát22 

(öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  Csak abban az esetben 

igen, ha a Kbt. 64. § 

szerinti öntisztázás 

sikeres volt. Ebben az 

esetben a határozatot is 

csatolni kell 

Amennyiben igen, kérjük, 

ismertesse ezeket az 

intézkedéseket23: 

[……] Sikeres öntisztázás 

esetén itt nem az 

öntisztázás tényére kell 

hivatkozni, hanem az 

annak során 

bemutatott 

intézkedéseket kell 

röviden ismertetni. 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG 

MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy 

társadalombiztosítási 

járulék fizetése: 

Válasz:  

Teljesítette-e a gazdasági 

szereplő összes 

kötelezettségét az adók és 

társadalombiztosítási 

járulékok megfizetése 

tekintetében, mind a 

székhelye szerinti országban, 

mind pedig az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő tagállamában, ha 

ez eltér a székhely szerinti 

országtól? 

[] Igen [] Nem 

 

Itt – az összes többi, kizáró okra 

vonatkozó ponttal ellentétben – az 

igen választ kell jelölni, ha a 

gazdasági szereplő nem tartozik a 

kizáró ok hatálya alá. 

Kötelezően kitöltendő. 

Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont 

                                                 
21 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
22 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 
23 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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Ha nem, akkor kérjük, adja 

meg a következő 

információkat: 

a) Érintett ország vagy 

tagállam 

b) Mi az érintett összeg? 

c) A kötelezettségszegés 

megállapításának módja: 

1) Bírósági vagy 

közigazgatási határozat: 

–  Ez a 

határozat 

jogerős és 

kötelező? 

– Kérjük, adja 

meg az ítélet 

vagy a 

határozat 

dátumát. 

– Ítélet esetén, 

amennyiben 

erről 

közvetlenül 

rendelkezik, 

a kizárási 

időtartam 

hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, 

részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági 

szereplő kötelezettségeit oly 

módon, hogy az esedékes 

adókat, társadalombiztosítási 

járulékokat és az esetleges 

kamatokat és bírságokat 

megfizette, vagy ezek 

megfizetésére kötelezettséget 

vállalt? 

Adók Társadalombiztosítási 

hozzájárulás 
 

 
a) [……] 
b) [……] 

 

 
c1) [] Igen [] 

Nem 

– [] Igen 

[] 

Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] 

Nem 
Ha igen, 

kérjük, 

részletezze: 

[……] 

 
a) [……] 
b) [……] 

 

 
c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] 

Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

c2) [ …] 

 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennél a pontnál kell jelölni a 

NAV-val kötött megállapodást, 

(„..vagy ezek megfizetésére 

halaztást kapott..”) amennyiben 

releváns 

Ha az adók vagy 

társadalombiztosítási 

járulékok befizetésére 

vonatkozó dokumentáció 

elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 24 
[] 

Jelen pontban az elektronikus 

elérhetőség kitöltése nem kötelező, 

de lehetséges. 

Magyarországi letelepedésű, a 

köztartozásmentes adózói 

névjegyzékben szereplő gazdasági 

szereplő esetén. Amennyiben a 

gazdasági szereplő nem szerepel az 

                                                 
24 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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adatbázisban, akkor nem kérhető 

tőle – hiánypótlásban sem – a pont 

kitöltése. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal – 

www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ 

koztartozasmentes/egyszeru_ 

lekerdezes 

ENNÉL a kizáró oknál nincs 

lehetőség öntisztázásra!! 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL 

KAPCSOLATOS OKOK25 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok 

valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban 

meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma 

több különböző magatartásformát takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, 

összeférhetetlenség vagy szakmai 

kötelességszegés 

Válasz:  

A gazdasági szereplő tudomása 

szerint megszegte-e kötelezettségeit 

a környezetvédelmi, a szociális és a 

munkajog terén26? 

[] Igen [] Nem 

 

Kbt. 63. § (1) bekezdés 

a) pont 

Nem szükséges 

kitölteni!!! 

Ha igen, hozott-e a gazdasági 

szereplő olyan intézkedéseket, 

amelyek e kizárási okok ellenére 

igazolják megbízhatóságát 

(öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse 

ezeket az intézkedéseket: [……] 

 

A gazdasági szereplő a következő 

helyzetek bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy 

felszámolási eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget 

kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és 

rendeletek szerinti hasonló eljárás 

következtében bármely hasonló 

helyzetben van27, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy 

bíróság kezeli, vagy 

[] Igen [] Nem 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kbt. 62. § (1) bekezdés 

c) és d) pont 

Mindenképp 

kitöltendő 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
26 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) 

bekezdésében hivatkozottak szerint 
27 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/%20koztartozasmentes/
http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/%20koztartozasmentes/
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f) Üzleti tevékenységét 

felfüggesztette? 
Ha igen: 

– Kérjük, részletezze: 

– Kérjük, ismertesse az 

okokat, amelyek miatt 

mégis képes lesz az 

alkalmazandó nemzeti 

szabályokat és 

üzletfolytonossági 

intézkedéseket figyelembe 

véve a szerződés 

teljesítésére28. 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, kérjük, adja 

meg a következő információkat: 

 

 

– [……] 

– [……] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen pontban az 

elektronikus 

elérhetőség kitöltése 

nem kötelező, de 

lehetséges. 

(Igazságügyi 

Minisztérium – 

www.e-cegjegyzek.hu 

 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő 

súlyos szakmai 

kötelességszegést29?  

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 
 

Kbt. 63. § (1) bekezdés 

b) pont 

Nem szükséges 

kitölteni!!! 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázó intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, 

ismertesse ezeket az intézkedéseket:  

[……] 

 

Kötött-e a gazdasági szereplő a 

verseny torzítását célzó 

megállapodást más gazdasági 

szereplőkkel? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 

 […] 

Kbt. 62. § (1) bekezdés 

n) és o) pont 

Mindenképp 

kitöltendő. 

Jelen pontban az 

elektronikus 

elérhetőség kitöltése 

nem kötelező, de 

lehetséges. 

Gazdasági 

Versenyhivatal 

www.gvh.hu 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázó intézkedéseket?  

 

                                                 
28 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé 

tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 
29 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, 

ismertesse ezeket az intézkedéseket: 

[……] 

Van-e tudomása a gazdasági 

szereplőnek bármilyen 

összeférhetetlenségről30 a 

közbeszerzési eljárásban való 

részvételéből fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 

 
[…] 

Kbt. 62. § (1) bekezdés 

m) pont 

Mindenképp 

kitöltendő 

 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő 

vagy valamely hozzá kapcsolódó 

vállalkozás tanácsadást az 

ajánlatkérő szervnek vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy 

részt vett-e más módon a 

közbeszerzési eljárás 

előkészítésében? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

  

 
[…] 

Kbt. 62. § (1) bekezdés 

m) pont 

Mindenképp 

kitöltendő 

 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő 

valamely korábbi közbeszerzési 

szerződés vagy egy ajánlatkérő 

szervvel kötött korábbi szerződés 

vagy korábbi koncessziós szerződés 

lejárat előtti megszüntetését vagy 

az említett korábbi szerződéshez 

kapcsolódó kártérítési követelést 

vagy egyéb hasonló szankciókat? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 
[…] 

Kbt. 63. § (1) bekezdés 

c) pont 

Nem szükséges 

kitölteni!! 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázó intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, 

ismertesse ezeket az intézkedéseket: 

[……] 

 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 

következőket? 

a) A kizárási okok fenn nem 

állásának, illetve a kiválasztási 

kritériumok teljesülésének 

ellenőrzéséhez szükséges 

információk szolgáltatása során nem 

tett hamis nyilatkozatot, 

b) Nem tartott vissza ilyen 

információt, 

c) Késedelem nélkül be tudta 

nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérő által 

megkívánt kiegészítő iratokat, és 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul 

[] Igen [] Nem 

 

Kbt. 62. § (1) bekezdés 

h), i), j) pont. 

Mindenképp 

kitöltendő 

 

                                                 
30 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. 
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befolyásolni az ajánlatkérő szerv 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

döntéshozatali folyamatát, vagy 

olyan bizalmas információkat 

megszerezni, amelyek jogtalan 

előnyöket biztosítanának számára a 

közbeszerzési eljárásban, vagy 

gondatlanságból olyan félrevezető 

információkat szolgáltatni, amelyek 

érdemben befolyásolhatják a 

kizárásra, a kiválasztásra vagy az 

odaítélésre vonatkozó döntéseket. 

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

TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti 

kizárási okok 
Válasz:  

Vonatkoznak-e a 

gazdasági szereplőre 

azok a tisztán nemzeti 

kizárási okok, 

amelyeket a vonatkozó 

hirdetmény vagy a 

közbeszerzési 

dokumentumok 

meghatároznak? 

Ha a vonatkozó 

hirdetményben vagy a 

közbeszerzési 

dokumentumokban 

megkívánt 

dokumentáció 

elektronikus formában 

rendelkezésre áll, 

kérjük, adja meg a 

következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció 

pontos hivatkozási adatai): 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont, 

részben ah) alpont, e)-g) pontok k)-l) pontok, 

p) pont, részben a Kbt. 62. § (2) bekezdés és 

Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pont 

Minden esetben kitöltendő. 

Amennyiben a gazdasági szereplő nem tartozik 

a kizáró okok hatálya alá, akkor a nem részt 

kell jelölni. 

Jelen pontban az elektronikus elérhetőség 

kitöltése nem kötelező, de lehetséges. 

Közbeszerzési Hatóság – 

www.kozbeszerzes.hu 

Igazságügyi Minisztérium – www.e-

cegjegyzek.hu 

Munkafelügyelet, Foglalkoztatás-felügyelet - 

http:// 

nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?csop=11 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal – 

www.kozrend.hu 

Amennyiben a tisztán 

nemzeti kizárási okok 

fennállnak, tett-e a 

gazdasági szereplő 

öntisztázási 

intézkedéseket?  

Amennyiben igen, 

kérjük, ismertesse 

ezeket az 

intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 
 

 
[……] 

Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pont kapcsán kizárt 

az öntisztázás. 

http://www.kozbeszerzes.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
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IV. rész: Kiválasztási szempontok 

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

következőket: 

: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 

közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész  

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

Minden előírt kiválasztási 

szempont teljesítése 
Válasz:  

Megfelel az előírt kiválasztási 

szempontoknak: 
[] Igen [] Nem 

 

Elegendő kitölteni. 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett 

kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó 

hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység 

végzésére 
Válasz:  

1) Be van jegyezve a letelepedés 

helye szerinti tagállamának 

vonatkozó szakmai vagy 

cégnyilvántartásába31: 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, kérjük, adja 

meg a következő információkat: 

[…] 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció 

pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Az 1.) pontot 

szükséges kitölteni 

(igen válasz a 

nyilvántartásba való 

bejegyzésre utalással) 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 

szerződéseknél: 

A gazdasági szereplőnek 

meghatározott engedéllyel kell-e 

rendelkeznie vagy meghatározott 

szervezet tagjának kell-e lennie 

ahhoz, hogy a gazdasági szereplő 

letelepedési helye szerinti országban 

az adott szolgáltatást nyújthassa?  

 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, kérjük, adja 

meg a következő információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

Ha igen, kérjük, adja meg, hogy 

ez miben áll, és jelezze, hogy a 

gazdasági szereplő rendelkezik-e 

ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció 

pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

                                                 
31 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb 

követelményeknek is meg kell felelniük. 
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B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett 

kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó 

hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi 

helyzet 
Válasz: Kötelezően kitöltendő 

1a) A gazdasági szereplő 

(„általános”) éves 

árbevétele a vonatkozó 

hirdetményben vagy a 

közbeszerzési 

dokumentumokban előírt 

számú pénzügyi évben a 

következő: 

És/vagy 

1b) A gazdasági szereplő 

átlagos éves árbevétele a 

vonatkozó 

hirdetményben vagy a 

közbeszerzési 

dokumentumokban előírt 

számú évben a 

következő32 (): 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

év: [……] 

árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] 

árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] 

árbevétel:[……][…]pénznem 

 

 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció 

pontos hivatkozási adatai):  

E pont vonatkozásában a 2a) rész 

kitöltendő, oly módon, hogy 

abban a közbeszerzés tárgya 

szerinti árbevétel szerepeljen 

2a) A gazdasági szereplő 

éves („specifikus”) 

árbevétele a szerződés 

által érintett üzleti 

területre vonatkozóan, a 

vonatkozó hirdetményben 

vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban 

meghatározott módon az 

előírt pénzügyi évek 

tekintetében a következő: 

És/vagy 

2b) A gazdasági szereplő 

átlagos éves árbevétele a 

területen és a vonatkozó 

hirdetményben vagy a 

közbeszerzési 

dokumentumokban előírt 

számú évben a 

év: [……] 

árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] 

árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] 

árbevétel:[……][…]pénznem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
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következő33: 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció 

pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

3) Amennyiben az 

(általános vagy specifikus) 

árbevételre vonatkozó 

információ nem áll 

rendelkezésre a kért 

időszak egészére 

vonatkozóan, kérjük, adja 

meg a gazdasági szereplő 

létrejöttének dátumát vagy 

azt az időpontot, amikor 

megkezdte üzleti 

tevékenységét: 

[……] Amennyiben a gazdasági szereplő 

később jött létre, mint a vizsgált 

időszak kezdete, kitöltendő, egyéb 

esetben nem kell kitölteni 

4) A vonatkozó 

hirdetményben vagy a 

közbeszerzési 

dokumentumokban 

meghatározott pénzügyi 

mutatók34 tekintetében a 

gazdasági szereplő 

kijelenti, hogy az előírt 

mutató(k) tényleges 

értéke(i) a következő(k): 

 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x 

és y35 aránya - és az érték): 
[……], [……]36 
 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai):  

Nem kell kitölteni 

5) Szakmai 

felelősségbiztosításának 

biztosítási összege a 

következő: 

Ha a vonatkozó 

információ 

[……],[……][…]pénznem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a 

Nem kell kitölteni 

                                                 
33 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
34 Pl. az eszközök és a források aránya. 
35 Pl. az eszközök és a források aránya. 
36 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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elektronikusan elérhető, 

kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

6) Az esetleges egyéb 

gazdasági vagy pénzügyi 

követelmények 

tekintetében, amelyeket a 

vonatkozó hirdetményben 

vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban 

meghatároztak, a gazdasági 

szereplő kijelenti a 

következőket: 

Ha a vonatkozó 

hirdetményben vagy a 

közbeszerzési 

dokumentumokban 

esetlegesen meghatározott 

vonatkozó dokumentáció 

elektronikus formában 

rendelkezésre áll, kérjük, 

adja meg a következő 

információkat: 

[……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció 

pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Részletes bemutatásnál ezt ki 

kéne tölteni. 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett 

kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó 

hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai 

alkalmasság 
Válasz:  

1a) Csak építési beruházásra 

vonatkozó közbeszerzési 

szerződések esetében: 

A referencia-időszak 

folyamán37 a gazdasági 

szereplő a meghatározott 

típusú munkákból a 

következőket végezte:  

Ha a legfontosabb munkák 

megfelelő elvégzésére és 

eredményére vonatkozó 

dokumentáció elektronikus 

formában rendelkezésre áll, 

kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): […] 

Munkák:  […...] 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Az M/1. 

alkalmassági 

követelménynek 

való megfelelés 

érdekében ki kell 

tölteni. 

Információ 

tartalom minden 

teljesítés 

tekintetében: az 

AF III.1.3) 

szerint  

                                                 
37 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot. 
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1b) Csak árubeszerzésre és 

szolgáltatásnyújtásra irányuló 

közbeszerzési szerződések 

esetében: 

A referencia-időszak 

folyamán38 a gazdasági 

szereplő a meghatározott 

típusokon belül a következő 

főbb szállításokat végezte, 

vagy a következő főbb 

szolgáltatásokat nyújtotta: A 

lista elkészítésekor kérjük, 

tüntesse fel az összegeket, a 

dátumokat és a közületi vagy 

magánmegrendelőket39: 

 
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): […] 

 

Leírás összegek dátumok megrendelők 

    
 

Nem kell 

kitölteni. 

2) A gazdasági szereplő a 

következő szakembereket 

vagy műszaki szervezeteket40 

veheti igénybe, különös 

tekintettel a minőség-

ellenőrzésért felelős 

szakemberekre vagy 

szervezetekre: 

 

Építési beruházásra vonatkozó 

közbeszerzési szerződések 

esetében a gazdasági szereplő a 

következő szakembereket vagy 

műszaki szervezeteket veheti 

igénybe a munka elvégzéséhez: 

[……] 

 

 
[……] 

 

Az M/2. 

alkalmassági 

követelménynek 

való megfelelés 

érdekében ki kell 

tölteni. 

Információ 

tartalom: Af 

III1..3) szerint 

-  

 

3) A gazdasági szereplő a 

minőség biztosítása érdekében 

a következő műszaki hátteret 

veszi igénybe, valamint 

tanulmányi és kutatási 

létesítményei a következők:  

[ 

 

Nem kell 

kitölteni. 

4) A gazdasági szereplő a 

következő ellátásilánc-

irányítási és ellenőrzési 

rendszereket tudja alkalmazni a 

szerződés teljesítése során: 

[……] 

 

Nem kell 

kitölteni. 

5) Összetett leszállítandó 

termékek vagy teljesítendő 

szolgáltatások, vagy – 

rendkívüli esetben – 

 

 

Nem kell 

kitölteni. 

                                                 
38 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot. 
39 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások 

tekintetében. 
40 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám ak ik/amelyek 

kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. 
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különleges célra szolgáló 

termékek vagy szolgáltatások 

esetében: 

A gazdasági szereplő lehetővé 

teszi termelési vagy műszaki 

kapacitásaira, és amennyiben 

szükséges, a rendelkezésére 

álló tanulmányi és kutatási 

eszközökre és 

minőségellenőrzési 

intézkedéseire vonatkozó 

vizsgálatok41 elvégzését. 

 
[] Igen [] Nem 

 

6) A következő iskolai 

végzettséggel és 

szakképzettséggel 

rendelkeznek: 

a) A szolgáltató vagy maga a 

vállalkozó, 

és/vagy (a vonatkozó 

hirdetményben vagy a 

közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt 

követelményektől függően) 

b) Annak vezetői személyzete: 

 

 
 

 

a) [……] 
 

 

 

 
b) [……] 

Nem kell 

kitölteni. 

7) A gazdasági szereplő a 

következő környezetvédelmi 

intézkedéseket tudja 

alkalmazni a szerződés 

teljesítése során: 

[……] 

 

Nem kell 

kitölteni. 

8) A gazdasági szereplő átlagos 

éves statisztikai állományi 

létszáma és vezetői létszáma az 

utolsó három évre vonatkozóan 

a következő volt: 

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

 

Nem kell 

kitölteni. 

9) A következő eszközök, 

berendezések vagy műszaki 

felszerelések fognak a 

gazdasági szereplő 

rendelkezésére állni a szerződés 

teljesítéséhez: 

[……] 

 

Az M/3. 

alkalmassági 

követelménynek 

való megfelelés 

érdekében ki 

kell tölteni. 

                                                 
41 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos 

szerve végezheti el. 
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Információ 

tartalom: Af 

III1..3) szerint 

10) A gazdasági szereplő a 

szerződés következő részére 

(azaz százalékára) nézve 
42kíván esetleg harmadik 

féllel szerződést kötni: 

[……] 

 

Nem kell 

kitölteni. 

11) Árubeszerzésre irányuló 

közbeszerzési szerződés 

esetében: 

A gazdasági szereplő szállítani 

fogja a leszállítandó termékekre 

vonatkozó mintákat, leírásokat 

vagy fényképeket, amelyeket 

nem kell hitelességi 

tanúsítványnak kísérnie; 

Adott esetben a gazdasági 

szereplő továbbá kijelenti, hogy 

rendelkezésre fogja bocsátani 

az előírt hitelességi 

igazolásokat. 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, kérjük, 

adja meg a következő 

információkat: 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Nem kell 

kitölteni. 

12) Árubeszerzésre irányuló 

közbeszerzési szerződés 

esetében: 

Rendelkezésre tudja-e 

bocsátani a gazdasági szereplő 

a vonatkozó hirdetményben 

vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt, a 

hatáskörrel rendelkezőként 

elismert hivatalos 

minőségellenőrző intézetek 

vagy hivatalok által kiállított 

bizonyítványokat, amelyek 

műszaki leírásokra vagy 

szabványokra való egyértelmű 

hivatkozással igazolják a 

termékek megfelelőségét? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, 

adja meg ennek okát, és azt, 

hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók 

rendelkezésre: 

 

 

 
[] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 

 
[…] 

 

 

 

 

 

Nem kell 

kitölteni. 

                                                 
42 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait 

igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti 

II. rész C. szakaszát. 
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Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, kérjük, 

adja meg a következő 

információkat: 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a 

minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 

közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és 

környezetvédelmi vezetési 

szabványok 

Válasz:  

Be tud-e nyújtani a gazdasági 

szereplő olyan, független testület 

által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő 

egyes meghatározott 

minőségbiztosítási 

szabványoknak megfelel, ideértve 

a fogyatékossággal élők számára 

biztosított hozzáférésére vonatkozó 

szabványokat is? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja 

meg ennek okát, valamint azt, hogy 

milyen egyéb bizonyítási eszközök 

bocsáthatók rendelkezésre a 

minőségbiztosítási rendszert 

illetően: 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, kérjük, 

adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció 

pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Nem kell kitölteni. 

Be tud-e nyújtani a gazdasági 

szereplő olyan, független testület 

által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági 

szereplő az előírt 

környezetvédelmi vezetési 

rendszereknek vagy 

szabványoknak megfelel? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, 

adja meg ennek okát, valamint azt, 

hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók 

rendelkezésre a környezetvédelmi 

vezetési rendszereket vagy 

szabványokat illetően: 

Ha a vonatkozó információ 

elektronikusan elérhető, kérjük, 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 
[……] [……] 
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció 

pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Nem kell kitölteni. 
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adja meg a következő 

információkat: 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy 

a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó 

részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes 

szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb 

igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben 

vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. 

Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz:  

A gazdasági szereplő a következő 

módon felel meg a részvételre 

jelentkezők számának csökkentésére 

alkalmazandó objektív és 

megkülönböztetésmentes 

szempontoknak vagy szabályoknak: 

Amennyiben bizonyos tanúsítványok 

vagy egyéb igazolások szükségesek, 

kérjük, tüntesse fel mindegyikre 

nézve, hogy a gazdasági szereplő 

rendelkezik-e a megkívánt 

dokumentumokkal: 

Ha e tanúsítványok vagy egyéb 

igazolások valamelyike elektronikus 

formában rendelkezésre áll43, kérjük, 

hogy mindegyikre nézve adja meg a 

következő információkat: 

[….] 

 

 

 

 

[] Igen [] Nem44 

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció 

pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]45 

Nem kell kitölteni. 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott 

információk pontosak és helytállóak.  

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) 

késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban 

lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz46, vagy 

b) Legkésőbb 2018. április 18-án47 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már 

birtokában van az érintett dokumentáció. 
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató 

ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentumban a [………./S ……………….] 

céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.  

Ezt a részt értelemszerűen ki kell tölteni, nem csak aláírni, még abban az esetben is, ha nem releváns.  

 

                                                 
43 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
44 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
45 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
46 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely 

ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.  
47 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. 
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Keltezés 

 

 

aláírás(ok):  
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Kitöltési útmutató 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a hatóságok vagy 

harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A 2014/24/EU irányelv 59. 

cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében 

sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási 

szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak. Célja a kizárási és a 

kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának 

kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát megkönnyítendő a 

tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatáról, például jelezve, 

hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III. rész A. szakaszára48 vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági 

szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy 

adott tagállamban, vagy pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az 

ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz. 

Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a közszolgáltató 

ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban hivatkozott közbeszerzési 

dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban jelezniük kell, hogy mely információkat 

fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben 

meghatározott információt49 meg kell adni vagy nem kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek 

kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe50. Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, 

hogy ezt az információt közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában 

jelzik, például az ESPD-szolgáltatás felhasználásával (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-

databases/ecertis2/resources/espd/index.html51), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen fognak az 

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

érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.  

A nyílt eljárások esetében az ajánlat mellett a gazdasági szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk 

megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot is.52 A keretmegállapodásokon alapuló egyes 

szerződések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat 

és kiegészítő dokumentumokat.  

A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak 

eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot olyan közbeszerzési eljárások 

részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, 

például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra 

vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás)53. 

Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre 

hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós 

szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv54 hatálya alá 

tartoznak-e. 

 

                                                 
48 Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy 

pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel kapcsolatos információ kitöltése során... 
49 Kizárási okokra vonatkozó információ. 
50 Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését 
51 Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz. 
52 Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a 2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke 

rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.  

Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre 

meghatározott résztvevő lehetséges (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, 

illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 

2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) 

bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).  

Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a 

lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) 

bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.  
53 A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke. 
54 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.). 
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Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik ajánlattevőt, 

hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás 

megfelelő lefolytatásához szükséges. 

A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően vád emelhető, 

ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a kizárási okok fenn nem állásának 

és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis 

nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.  

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megadott 

információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, amennyiben az információ továbbra is 

helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési 

dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP 

szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más 

formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) 

tárolt információ felhasználásával. 

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban ez legkésőbb 2018. 

április 18-ig halasztható55. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD-

szolgáltatás minden esetben lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki 

az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek 

minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési 

eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén 

lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes 

európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus 

kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek56. 

Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő 

hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az adott kiválasztási kritériumoknak 

megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

által kért releváns információkat.  

Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok57 részenként változnak, az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan 

csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak). 

A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok58 kiállításáért melyik hatóság vagy harmadik fél 

a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre 

haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat. 

Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok előírhatják59 számukra, 

hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a 

gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ 

és/vagy dokumentáció bekérése követheti, körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket 

rójanak a gazdasági szereplőkre azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől 

szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során 

megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen dokumentációt kérnek.  

Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett dokumentációt bármely 

tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, 

                                                 
55 Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését. 
56 Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus úton mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági 

szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell elmenteniük (mint 

pl. .xml). 
57 Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani. 
58 Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ 

(„igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további magyarázatot lásd lent. 
59 Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. csak nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, 

amikor minden részvételre jelentkezőt felhívnak a részvételre. 
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amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen 

elektronikus dokumentációt kérnek, akkor a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges 

információt a kiválasztási szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.    

Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az ajánlatkérő szerv 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell 

adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát stb.). Ennek közlésével a gazdasági 

szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok 

feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet60 végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a 

vonatkozó dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, 

büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz.  

A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági szereplők 

hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal 

rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, 

vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt. 

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez nem veszi 

igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie.  

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez más szervezet 

vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy külön 

egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely minden egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában 

tartalmazza a releváns információkat61. 

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben ideiglenes társulás 

keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében minden egyes részt vevő 

gazdasági szereplőnek külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania. 

Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének egynél több tagja 

van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel 

egynél több személy rendelkezik, lehetséges, hogy mindegyiküknek alá kell írnia ugyanazon egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, hogy az egységes 

európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás, amennyiben az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét 

a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják)62. 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában 

tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus 

ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.  

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás 

egyértelmű azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 

információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.  

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll: 

                                                 
60 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.). 
61 Lásd a II. rész C. szakaszát. 
62 Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú 

elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési 

platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség. 
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– I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőre vonatkozó információk 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

III. rész: Kizárási okok: 

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése 

értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az 

ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, 

dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat). 

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével 

kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) 

bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 

2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem 

ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 

egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.). 

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok (lásd a 

2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését) (olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk 

kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) 

bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e, eldöntheti, hogy 

alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását). 

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti 

jogszabályaiban előírt kizárási okok  

IV. rész: Kiválasztási kritériumok63: 

: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése 

A: Alkalmasság 

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet 

C: Technikai és szakmai alkalmasság 

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok64 65 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése66 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

 
 

  

                                                 
63 A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy 

alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz).  
64 A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási 

rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. 

cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz. 
65 A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok 

alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy lényegileg azonos 

rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre 

vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány.  
66 A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak 

minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 

2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok 

alapján kell végezni. 
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3. KÖTET 

SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

KIVITELEZÉSI  SZERZŐDÉS 

 

(TERVEZET) 

 

amely létrejött egyrészről ……………………………… (székhelye: …………………………………………….. Képviseli: 

………………………………………….., adószáma: ……………………………………………………, pénzforgalmi számlaszáma: 

………………………………………………………………………..) (továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a ……………………………………………………………………………..(név) (székhely: …………………………………….., 

adószám: ……………………………….., pénzforgalmi számlaszám: ………………………………………………, cg.: 

…………………………………..; képviselő: ………………………………………………………….. kivitelezői nyilvántartási azon.: 

......................................................) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és 

napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

Előzmények 

 

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.  (továbbiakban: Kbt.) II. része alapján uniós 

értékhatár szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület 

infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” 

elnevezéssel.  

Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés tehát a teljes beszerzési tárgyra és mennyiségre 

vonatkozik. 

Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az alábbi 

szerződést köti. 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bek. 7.) pontja alapján 

szerződő hatóságnak minősül. 

 

1. A szerződés tárgya 

 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen 

közbeszerzési műszaki leírásban) előírt tartalommal a „TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület 

infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” 

feladatok ellátását eredményfelelősséggel (teljesítés helye és hrsz-ai: a jelen szerződés mellékletét képező 

helyszínrajz szerint.) 

2. Az ellátandó feladatok leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza azzal, hogy a főbb ellátandó munkák 

csoportjai és mennyisége 

a. Tervezés keretében: 

i. a szükséges engedélyezési tervek elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése, 

ii. kiviteli tervek elkészítése a vonatkozó jogszabályi, hatósági és Megrendelői előírások alapján, 
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iii. a munkákat oly módon kell megtervezni, hogy az elkészült létesítmény kielégítse az előírt, 

illetve az Ajánlatban vállalt paramétereket, 

iv. a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan 

betartása, 

v. dokumentáció összeállítása a szerződéssel összefüggésben 

vi. az elkészült tervek megrendelő általi jóvá hagyatása minden tétel vonatkozásában. 

b. Kivitelezés keretében: 

i. az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,  

ii. a munkákat oly módon kell kivitelezni, hogy az elkészült létesítmény kielégítse az előírt, illetve 

az Ajánlatban vállalt paramétereket, 

iii. üzempróba elvégzése, betanítások lefolytatása, illetve dokumentálása, üzemeltetési 

engedélyek beszerzése, 

iv. megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és 

digitális formában az előírt példányszámban, 

v. a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes 

dokumentáció összeállítása a szerződéssel összefüggésben. 

 A megvalósítandó feladatok leírását a közbeszerzési, jóváhagyási terv műszaki leírás tartalmazza.  

Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos 

jogszabályok, az engedélyiratok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű 

megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény forgalom céljára történő 

rendeltetésszerű használatra, keletkező csapadékvizek elvezetésére, vízellátás biztosítására, szennyvíz 

elvezetésre alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő 

legyen. 

A feladat elvégzésével összefüggésben felmerülő szakhatósági díjak és engedélyeztetési díjak Megrendelő 

kötelezettségei. 

3. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak 

érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány, és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak 

mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány-, és hibamentes 

munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány-, és 

hibamentességet érti. 

4. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: műbizonylat) 

a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi 

eljárás során átadni. 

5. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerinti közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó 

igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései 

irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt. továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

szabályai értelemszerűen irányadóak.  

6. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) 

által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában 
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azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem 

következtek volna be. 

7. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös 

tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó előtti mondatára, a 138.§ (4) és (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) 

bekezdésére. E körben a Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben 

olyan nyilatkozatot a Vállalkozó, amely a 138.§ (1) bek. utolsó mondata és a 138.§ (5) bekezdésében foglaltak 

teljesülését igazolja. 

8. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja 

az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek 

minősül. 

9. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik. 

10. Tekinttel arra, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre Felek rögzítik, a nyertes 

ajánlat elemeit, amelyek az ajánlatban értékelésre kerültek: 

A) Minőség szempont: 

M/2.1. alkalmasság tekintetben megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata, (hónap, legkedvezőbb: 60 
hónap,)  

Tekintetében nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott szakember neve: ……………….. 

A szakember értékelés során figyelembe vett többlet szakmai tapasztalata (hónap) …… hónap 

M/2.2. alkalmasság tekintetben megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata, (hónap, legkedvezőbb: 60 
hónap,)  

Tekintetében nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott szakember neve: ……………….. 

A szakember értékelés során figyelembe vett többlet szakmai tapasztalata (hónap) …… hónap 

B) Ár szempont  

Ajánlati ár: ……………. nettó HUF,- 

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése 

 

1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult. 

2. A jelen szerződéshez vezető ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés pénzneme: HUF 

3. A vállalkozó díj mértéke ………………………….. Ft+ÁFA, azaz ……………………….. forint+ÁFA Ajánlatkérő a tartalékkeret 

intézményét jelen eljárásban nem alkalmazza. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, költségek, stb. egészét 

is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-

fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve ha jelen szerződés másként 

rendelkezik. 

5. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésére tekintettel rögzítik, hogy a szerződés megkötését 

követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő 

egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt 

építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben 

egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg 

megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a 

Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást.  
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Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására 

a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontjának szabályait megfelelően kell alkalmazni. 

6. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak. Megrendelő 

tájékoztatja a Vállalkozót, hogy miután jelen kivitelezés engedélyköteles munka, így alkalmazni kell az Áfa tv. 

142.§-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket. 

7. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján a Vállalkozó költségvetése alapján 

került meghatározása. 

8. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a 

szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával 

kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak 

körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges 

munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így 

többletmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez 

kiterjed a Ptk. 6:245.§ (1) bek. második mondatában foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, 

árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra 

a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.  

9. A felek a pótmunka megrendelése tekintetében a Kbt. vonatkozó szabályai szerint fognak eljárni. 

10. Fenti körben Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Vállalkozó a műszaki leírás és szakmai gyakorlata alapján 

prognosztizálni tudta a felmerülő kockázatokat és azok anyagi vonzatát, amelyek a munkavégzés során felmerülő 

további munkák felmerüléséből adódnak. Vállalkozó az előző pontban foglaltak figyelembevételével nyilatkozza, 

hogy a fentieket az ajánlata megtételekor teljes körűen figyelembe vette, így fenti nyilatkozatát erre tekintettel 

tette meg. Vállalkozó kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jövőben sem teszi vitássá. 

11. Megrendelő a fedezetet a TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 és TOP-6.1.1-16-MI1-2017-00001 

azonosítószámú projekt-forrásból biztosítja. A támogatás mértéke 100,000000%. A finanszírozás formája: 

utófinanszírozás. 

12. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a jelen szerződésben foglalt teljes nettó vállalkozói díj 10 %-

ának megfelelő összeg mértékében biztosítja az előleg igénybe vételét Vállalkozónak. 

13. Felek megállapodnak abban, hogy az előleg igénybevételét a Megrendelő nem köti biztosíték nyújtásához. 

14. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület 

átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Megrendelő nem él az előleg részletekben való kifizetésével. A 

fenti határidő teljesítése érdekében felek megállapodnak abban, hogy az előlegbekérőt a munkaterület átadását 

követő 8 naptári napon belül kell a Megrendelőnek átadni. 

15. Az előleggel az 1. és a végszámlában egyenlő arányban kell elszámolni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen 

szerződés az előleg elszámolása előtt megszűnne, a szerződés megszűnésének napján (alapuljon az bármely 

jogcímen) köteles a Vállalkozó a felvett, de még el nem számolt előleget késedelmi kamat terhe mellett a 

megrendelőnek átutalással hiánytalanul visszafizetni. 

16. Megrendelő a részszámlázást akként biztosítja, hogy a teljesítés során 6 db számla (az esetleges előlegszámlát 

nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint: 

i. - 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő 

összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén; 

ii. - 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő 

összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 30%-át elérő megvalósult teljesítés esetén 
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iii. - 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő 

összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 45 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén 

iv. - 4. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő 

összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén 

v. - 5. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő 

összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén 

vi. - végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 20%-ának megfelelő 

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

sikeres műszaki átadás-átvételt követően. 

 
17. Ajánlattevő számláinak kifizetése utófinanszírozás keretében, az Ajánlatkérő részéről történik banki átutalással, 

30 napos fizetési határidő mellett, figyelembe véve a fentieket és tekintettel a 272/2014 (I. 28.) Korm. rendeletre. 

18. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 

az alábbiak szerint: 

i. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 

6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint; 

ii. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől 

eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§  szerint.  

19. A számlákat minden esetben úgy kell kiállítani, hogy azok külön tételként tartalmazzák a külön pályázat keretében 

(TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 és TOP-6.1.1-16-MI1-2017-00001) finanszírozásra kerülő elemeket, és a számla 

mellékletét képező teljesítésigazolás tartalmazza pályázatonként a szerződésszerűen teljesített igazolt 

munkálatokat. 

20. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, 

és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban meghatározott 

behajtási költségátalányt fizet. 

21. A teljesítésigazolás - mely a számla (számlák) kötelező melléklete - aláírására a műszaki ellenőr 

ellenjegyzését/jóváhagyáást/igazolását követően jogosult. 

22. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződésnek mindenben 

megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet. 

 

3. Szerződési biztosítékok, a szerződés megerősítése 

 

1. Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§), a jelen szerződésben meghatározott 

végteljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér mértéke a 

teljesítési véghatáridő vonatkozásában a nettó vállalkozói díj 0,5%-a naptári naponta, minden megkezdett 

naptári napra, de maximum a nettó vállalkozói díj 15%-a. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő 

jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre 

lesz kötelezett. 

2. Részhatáridőt terhelő késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amelyért felelős 

késedelembe esik (a szerződésben rögzített részhatáridőt elmulasztja), késedelmi kötbér fizetésére köteles. A 
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részhatáridőt terhelő késedelmi kötbér a IV.1. pontban kifejtett részteljesítési határidők vonatkozásában az 

alábbiakban rögzített mérték szerint: 

c) I. ütem feltáró út, és annak vízelvezetése és Hejő Malomárok mederrendezése vonatkozásában (2018. 

október 31.)  

d) II. ütem  gravitációs szennyvízelvezetés, szennyvíz átemelő, szennyvíz nyomóvezeték, záportározó és 

csapadékvíz átemelő vonatkozásában 2019. május 31.  

e) feltáró út, mederrendezés 2019. szeptember 31. 

késedelmes megvalósítása esetén egységesen: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-

a/ késedelemmel érintett naptári nap. 

 

3. Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§), a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, 

köteles a Vállalkozó Megrendelő felé a nettó vállalkozói díj 30%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. 

4. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 8 

naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 

munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér 

elismertnek tekintendő. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor az elismert kötbér 

a vállalkozói számlába beszámítható. 

5. Megrendelő érvényesítheti a kötbéren felüli kárát is. 

6. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. elvégzett munka 

vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított 24 hónap jótállást vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége 

– az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen: 

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat  

 - szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 

 - elemi csapás, 

 - szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 

- a szükséges karbantartás hiánya  

miatt következett be. 

7. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon belül köteles a javítást 

elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni és technológiailag 

a legrövidebb időn belül befejezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 30 nap. Amennyiben 

technológiailag a fenti idő nem tartható a Megrendelő által kijelölt illetékes műszaki szakember által 

meghatározott időtartam az irányadó. 

8. A közvetlen balesetveszélyt, illetve a vízelvezetés vonatkozásában kárveszélyt eredményező hibák esetén a 

fentiek azzal alkalmazandóak, hogy a Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba kijavítását 

megkezdeni. 

9. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a vállalkozó hibás teljesítése okán a Megrendelőnél 

keletkeztek. 

10. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági ill. külön jogszabályban rögzített 

esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét. 

11. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan a neki felróható károkért, 

függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik személyekre háramlik. Harmadik személyekre háramló 

fentiek szerinti kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a 
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Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a fentiek szerinti 

kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni.  

12. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó – amennyiben erre 

jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelő 

pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges a Megrendelő pernyertességét egyéb módon 

elősegíteni. Pervesztesség esetén az előző pont alkalmazandó. 

13. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a teljesítéskor (sikeres átadás-átvétel napja) jótállási biztosíték 

nyújtására köteles a Kbt. 134.§ (6) bek. a) pont szerinti módon és a jótállási időszak végéig (sikeres átadás 

átvétel napjától számított 60. hónap végéig) kell a biztosítékot fenntartania. A jótállási biztosíték a Vállalkozót 

terhelő jótállási igények biztosítását szolgálja. Mértéke nettó vállalkozói díj 3%-a. 

14. Amennyiben a biztosíték nem óvadékként kerül átadásra, a Megrendelő csak olyan biztosítéki okiratot fogad el, 

mely alapján a kötelezett vállalja, hogy a Megrendelő első felhívására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a fenti 

mértékig a Megrendelő felé kifizetést teljesít, az igénybejelentés benyújtását követő 5 banki napon belül anélkül, 

hogy az igényelt összeget saját vagy más fél követelésével csökkentené (különösen beszámítás). 

15. A jótállási biztosítéknak a jelen fejezet szerinti jótállási időszak leteltéig kell lehívhatónak (hatályban lévőnek) 

lennie. 

16. A biztosíték óvadékként történő teljesítése esetén az érintett bankszámla száma: ……………. 

4. Teljesítési határidő 

 

1. Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési véghatáridejét a szerződéskötéstől számított 16 

hónapban (mely legkésőbb 2019.október 15. napja, a projekt zárás napja) határozzák meg. A teljesítési 

határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás legfeljebb 5 napos időtartama beleszámít, tehát Vállalkozó a 

fentiek szerint köteles a munkavégzést szervezni. 

Ajánlatkérő a teljesítés vonatkozásában kötbérterhes és nem kötbérterhes részteljesítési határidőket határoz meg 

a következő tevékenységek vonatkozásában:  

f) A tervezési feladatok ellátására vonatkozóan a vállalkozási szerződés aláírásától számított 60. napon 

a Megrendelő által jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció (útépítési és vízjogi létesítési) 

engedélyezésre történő benyújtása - nem kötbér terhes 

g) a kiviteli terv az építési engedélyek kiadását követő 15. napon - nem kötbér terhes. 

h) I. ütem feltáró út, és annak vízelvezetése és Hejő Malomárok mederrendezése vonatkozásában 

legkésőbb a vállalkozási szerződés aláírásától számított 138. napon – kötbérterhes!  

i) II. ütem  gravitációs szennyvízelvezetés, szennyvíz átemelő, szennyvíz nyomóvezeték, záportározó 

és csapadékvíz átemelő vonatkozásában legkésőbb a vállalkozási szerződés aláírásától számított 350. 

napon – kötbérterhes ,  

j) feltáró út, mederrendezés 2019. szeptember 31 -kötbérterhes. 

 

2. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható körülmény a befejezési határidő módosítását 

vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés 

megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és 

annak fennállásának időtartama) építési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki ellenőrének 

jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az 
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évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a 

szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére. 

3. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal 

előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.  

4. Vállalkozónak a csapadékvízelvezetési létesítmények tekintetében 72 óra időtartamú üzempróbát kell lefolytatnia, 

mely a teljesítési határidőbe beleszámít. 

5. A létesítmény üzembehelyezéséhez szükséges engedélyek megszerzése nem a Vállalkozó feladata, azonban 

Vállalkozó köteles minden olyan a kivitelezési tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumot Megrendelő részére 

átadani - jogszabályban megadott példányszámban - mely az üzemeltetési engedélyek megszerzéséhez 

szükséges. 

6. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés 1.2. pontjában megjelölt építmény közcélokat 

szolgál, így fenti határidőben és tartalommal, valamint minőségben való átadása a Megrendelő különösen fontos 

érdeke. 

7. Felek rögzítik, a befejezési határidőre vonatkozóan, hogy tekintettel az építési terület kedvezőtlen 

talajviszonyaira, melyen tartósan csapadékos időjárás során a figyelembe vehető építési technológiával a 

munkavégzés nem lehetséges (december 31. és április 1. közötti időszak), a folyamatban lévő kivitelezési munkák 

befejezésével a teljesítést felfüggeszthetik, és azt a csapadékos időjárás elmúlását követően, de legkésőbb 2019. 

április 2-a után folytathatják. Ebben az esetben sem lehet azonban több a teljesítés véghatárideje, mint 16 hónap, 

az csak annyival módosulhat, amennyi a megkezdéstől számított 16 hónapból fennmarad. 

8. Felek rögzítik, hogy a 4.7 pont szerinti felfüggesztés a Kbt. 141.§ (4) a) pontja szerinti módosítást eredményez 

a határidőben, azt csak a megrendelő rendelheti el a Vállalkozó és a műszaki ellenőr egyetértésével, továbbá 

ezen felfüggesztésnek az árra hatása nincs. 

9. A jelen szerződésben és az ajánlati felhívásban eredetileg meghatározott teljesítési időtartam tekintetében a 

Megrendelővel történő előzetes egyeztetés eredményeképpen, kifejezett Megrendelői jóváhagyást követően a 

Vállalkozó előteljesítését elfogadja. 

 

5. A munkaterület átadása, munkavégzés 

 

1. A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül adja a Vállalkozó 

birtokába. Azon időpontig, amíg a vállalkozó a munkaterület egyértelműen elhatárolható része tekintetében csak 

a tervezési feladatokhoz szükséges előkészítő munkálatokat végez (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, 

esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) a munkaterület ezen része tekintetében a 

fentiek szerinti időintervallumban a vállalkozónak nincs téli üzemeltetési feladata. 

2. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező 

tervezőnek kell elkészítenie. A terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra a 

Megrendelőnek átadni. Megrendelő köteles a munkaközi és engedélyezési terveket 8 (nyolc) napon belül 

felülvizsgálni/jóváhagyni. A vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 

(tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. 

3. A Megrendelő által a szerződés megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, 

minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése, amely a 

Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről 

gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges. 
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4. Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerinti köteles az építési naplóval kapcsolatos 

kötelezettségeit ellátni.  

5. Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha az 

anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető. 

6. A Vállalkozó a munkák megkezdése előtt köteles átadni a Megrendelő műszaki ellenőrének a Mintavételi és 

Minősítési Tervdokumentációt, Technológiai utasítást, amit a műszaki ellenőr építés közben szúrópróba szerűen 

ellenőrizhet. 

7. Az úttengely alappontok, továbbá a megvalósításhoz szükséges valamennyi pont geodéziai kitűzése Vállalkozó 

feladata, felelőssége és költsége. 

8. A kivitelezés ideiglenes melléklétesítményeinek kiépítése a Vállalkozó feladatát és költségét képezi. 

9. A munkaterület átadásával egyidejűleg Megrendelő a rendelkezésére álló tervdokumentációt papír alapon 2 (két) 

példányban, és egy példány szerkezthető elektronikus példányban bocsátja Vállalkozó rendelkezésére.  

10. A megvalósításhoz szükséges lejárt határidejű és közműnyilatkozatok, egyéb hozzájárulások beszerzése, illetve 

meghosszabbítása a Vállalkozó feladata! 

11. A Vállalkozó energiaigényét saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem köteles. Az építéshez szükséges 

energiák vételezési pontjainak kiépítése és a felhasznált energiák díja a Vállalkozót terhelik. Amennyiben bármely 

energiaigényt a Megrendelő közüzemi szerződése alapján elégíti ki a Vállalkozó, akkor köteles legkésőbb az 

átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Megrendelő felé ennek költségét megfizetni, melynek alapja a Megrendelő 

által a közüzemi szolgáltatónak, energiakereskedőnek fizetett egységár. 

12. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok 

betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő, ill. harmadik személyek 

vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felróható módon 

keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért.  

13. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására. 

14. Az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), az OTÉK és a vonatkozó szabványok, valamint a hatályos közegészségügyi 

előírások betartásáért és betartatásáért a Vállalkozó teljes körűen felelős.  

15. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni. Az ilyen 

időszakokat minimalizálni kell. Felel mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy 

nem megfelelő teljesítéséből adódott. Elkeríteni csak a ténylegesen munkavégzéssel ill. anyagtárolással érintett 

lehető legkisebb területet lehet, ui. a közúti és gyalogosforgalmat Vállalkozó – kivéve ha ez a munkák jellege 

miatt nem lehetséges, de akkor is csak a legrövidebb időtartamra fennálló akadályoztatással – biztosítani köteles. 

16. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó munkát munkanaponként 06.00. órától 20.00 óráig, illetve fokozott zajjal, 

és porképződéssel járó munkák esetén munkanaponként szintén 06.00 órától 20.00 óráig végezhet. Nem 

munkanapnak minősülő napokon munka csak a Megrendelőnek/műszaki ellenőrnek előzetesen bejelentve 

történhet azzal, hogy ilyen esetben fokozott zajjal és porképződéssel járó munka nem végezhető.  

17. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa a közútra felhordott 

szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.  

18. Ha a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok/felépítmények vannak, Vállalkozó köteles azok továbbá 

minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a munka megkezdése előtt dokumentálni, kivéve ha olyan 

munkák a jelen szerződés tárgyai, amelyek jellegüknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magán a 

beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége miatti igény merül fel akár Megrendelő, 

akár harmadik személy oldaláról, Vállalkozó kötelezettsége annak igazolása, hogy az igény alapjául szolgáló 

állapot, vagy annak oka a munkakezdéskor fennállt-e? 
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Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan – az építési folyamat jellegének megfelelően – rendezett 

állapotban tartani. 

19. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15) Korm rendelet szerinti tájékozató tábla elhelyezésére és folyamatosan, a 

jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására. 

20. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-

helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni.  

21. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, ill. az építési naplón keresztül 

megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 napot) értesítenie kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén 

a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik. 

22. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog gyakorlására a Ptk. szabályai 

irányadóak. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen 

utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását 

fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő 

kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály 

vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A 

felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható. 

23. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a teljesítéshez – ide nem 

értve a szerződés tárgyát képező létesítmények megvalósításához szükséges építési engedélyeket, és azokat a 

megvalósítás során esetlegesen Megrendelői igényéből beálló olyan körülmény miatt szükséges 

engedélymódosításokat mely a létesítmények rendeltetésszerű használata miatt lenne szükség -, annak 

beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és költsége, kivéve ha azt jogszabály vagy a 

műszaki leírás a Megrendelő feladatává nem teszi. 

24. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal. 

25. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő Intézet 

által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell 

adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Vállalkozónak ilyen 

tanúsítványt nem állít ki, úgy a Vállalkozó a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról köteles írásban 

nyilatkozni. 

26. A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli bármilyen jogcímen 

történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel engedményezi az alvállalkozóit (közreműködőit) a 

tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az 

átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó a 

szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles igénybevett alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, 

adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói 

változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban 

értesíteni. 

27. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó haladéktalanul 3 napon 

belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni. 

28. A szerződés teljesítése során bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda kinyúló, a Vállalkozó 

által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó 

csak akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő külön írásban 

hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 
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29. Vállalkozó felelős a szükséges forgalomterelési feladatok jogszabályszerű ellátásáért. E körben különösen felelős 

a megfelelő táblák kihelyezéséért, a szükséges engedélyek beszerzéséért, illetve az abban foglaltak teljesítéséért. 

Vállalkozó tevékenységét a közforgalom (értve ez alatt a gyalogos és a gépkocsiforgalom) legkisebb zavarása 

mellett köteles ellátni. 

30. A Vállalkozó teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett szabályok bármelyikének megsértése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

6. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel, titoktartási szabályok 

 

1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel 

kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja. 

2. A fentiek olyan megsértése miatt, melyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a 

harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában. Erre 

nézve a 3. fejezet vonatkozó pontjainak rendelkezési megfelelően irányadók.  

3. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tarozik. E 

körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a 3. fejezet vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak. 

4. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján 

munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, 

közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, 

mint saját magatartásáért felel. 

5. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző 

szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és 

jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való 

hivatkozással nem tagadható meg. 

6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget 

Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő 

kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak 

bejelenteni, ha 

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy 

elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény 

érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy 

egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, 

az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést 

elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 

b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén 

a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés 

felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 

alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan 

magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

8. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a 

Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, 
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vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának 

pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves 

tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be). 

9. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik 

jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik 

a telefax ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba (e-napló) az 

arra jogosult által tett bejegyzést is: 

Megrendelő részéről:  

   

 Telefon: , Fax: ……………….………………… 

Vállalkozó részéről: ……………………………………………..  

 Telefon: …………………..……, Fax: ……………….………………… 

 …………………………………………….. 

10. A Megrendelő a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16.§ (1) b) pontja alapján a teljesítést műszaki ellenőr 

igénybevételével ellenőrzi. A műszaki ellenőr adatai: 

a. Cégnév: ………………………………….. 

b. Székhely: ………………………………….. 

c. eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: ………………………………… 

d. nyilvántartási azonosító: 

11. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, de a szerződés módosítására, hatályának megszűntetésére 

nem jogosult. 

12. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.  

13. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül 

írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.  

14. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és ezek eredményéről 

az e-építési naplóba bejegyzéseket eszközölni. 

15. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól akkor sem, 

ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette. 

 

 

7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás-átvételi eljárás 

 

1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a 

hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 15 

munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott 

jogkövetkezmények terhe mellett. 

2. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az 

esetleges rendeltetészerű és biztonságos használatot nem akadályozó hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó 

köteles a jegyzőkönyvbe nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról. 

3. Az átvétel feltétele különösen 3 pld. átadás-átvételi (megvalósulási) dokumentáció átadása Megrendelőnek, mely 

különösen a következőket tartalmazza, amennyiben az a tárgyi beruházás vonatkozásában releváns: 

i. kivitelezői nyilatkozatot, 

ii. megvalósulási tervet, geodéziai bemérések dokumentációját 
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iii. felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 

iv. építési napló oldalait, 

v. beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványait,  és megfelelőségi nyilatkozatait 

vi. építési hulladékkezelés dokumentumait, 

vii. ellenőrző mérések, oktatások dokumentálását. 

4. A megvalósulási vázrajz, közművezetékek nyílt árkos bemérésének elkészítése, annak dokumentálása a 

Vállalkozó feladata és költsége, melyet a vállalkozói díj szintén tartalmaz. 

5. Vállalkozó köteles az előírt mennyiségű papírdokumentáció mellett a bemérési adatokat, vázrajzokat digitálisan 

szerkeszthető formátumban is (dwg, illetve CAD-es rendszerű adatállományként) szolgáltatni 1 példányban az 

átadás-átvétel feltételeként. 

6. Az érintésvédelmi mérések, szabványossági és tűzvédelmi jegyzőkönyvek dokumentálása, illetve a költségének 

viselése a Vállalkozó feladata. A megfelelő eredmény dokumentálása alapfeltétele a műszaki átadás-átvételnek. 

7. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a keletkezett hulladékot továbbá a 

felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen elszállítani. Ennek megtörténte az átvétel feltétele. 

8. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, fentiek szerinti tartalommal 2 pld-ban a 

megvalósulási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati 

és karbantartási utasításait, valamint jelen szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek 

hiánytalan teljesítése a szerződésszerű teljesítés feltétele. 

9. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a Megrendelőt, aki 

a tárgyi munkát – megfelelőség esetén – átveszi. Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja. 

10. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány-, és hibamentes teljesítést vesz át. 

11. A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálatot a Megrendelő hívja 

össze a teljesítést követő 12 hónap elteltetével. Az utófelülvizsgálati eljárásban a Felek a teljesítés 

szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben 

rögzítik. A hiba kijavításának végső határidejét a bejelentést követő 30. napban határozzák meg Felek. 

Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható a Megrendelő által meghatározott időtartam lesz az irányadó, 

melyet a hiba bejelentését követő 3 munkanapon belül megtartott helyszíni egyeztetésen a Felek képviselői 

közösen határozzák meg.  

 

8. Szerzői jogi rendelkezések 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, szerzői jogi védelem 

alatt álló alkotások vonatkozásában a Megrendelő a részére történő átadással teljes, átruházható, és 

korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási módban) felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog 

ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő a rendelkezés jogát jelen szerződéssel kiköti, így a vállalkozó a 

szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik 

személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a megrendelő szabadon rendelkezik. 

3. Vállalkozó a Megrendelő által biztosított tervdokumentáción – a tárgyi teljesítéshez való felhasználás jogán kívül 

– további felhasználási jogot nem szerez, azt tehát kizárólag jelen szerződés teljesítése során használhatja fel. 

Vállalkozó felel kizárólagosan a fentiek megsértése okán a Megrendelővel ill. 3. személyekkel kapcsolatos 

igényekért teljes körben. 
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9. A szerződés megszűnése, megszűntetése és kapcsolódó szabályok 

 

1. A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. kivitelezési szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az 

alábbiak figyelembevételével. 

2. A sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől ill. azt felmondani másik fél szerződésszegése esetén, ha 

nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben alábbi okok, illetve a súlyos szerződésszegésként kezelt 

bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása az érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza. 

3. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről, jelen szerződés 6. pontjával összhangban, azon 

bekezdésben rögzített eljárásrend figyelembevételelével, ha a Vállalkozó a szerződésszegés megállapítására okot 

adó körülmények elhárítása érdekében nem intézkedik, különösen: 

a. Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt minőségben 

való teljesítés nem valószínű, 

b. Vállalkozó alapos ok, előzetes bejelentés és egyeztetés nélkül a munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 

napra), értelemszerűen ide nem értve a műszaki szükségességből adódó felfüggesztést, és a 4.7. pontban 

rögzített esetet, 

c. Vállalkozó a felvett előleget nem tárgyi beruházás megvalósítására fordítja egészben vagy részben, 

d. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás indul, vagy 

e. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi, 

f. az előírt felelősségbiztosítás – annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt - bármely okból megszűnik, 

és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos tartalommal újabb az előírásoknak 

megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új 

biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés 

lehetőség, 

g. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve ha ahhoz más jogkövetkezményt fűz a Kbt. 

vagy más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi, különösen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjának, 

138.§ megsértése esetén. 

h. jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi, 

i. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, 

j. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, 

k. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, 

l. Vállalkozó foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti. 

4. A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha Megrendelő – neki 

felróhatóan –  

a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás 

átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan elmulasztja.  

b. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy  

c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi. 

5. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig teljesített szolgáltatások 

ellenértékére jogosult. 

6. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles azonnali hatályú felmondási jogának gyakorlása előtt a másik, 

szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 

munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó 

nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés 
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megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a 

szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges. 

7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé 

teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a. 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. 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. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti. 

8. Megrendelő a szerződést felmondhatja ha: 

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

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b.  Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

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

indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az 

Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság 

által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

9. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszűntetése esetén a Vállalkozó 

köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő birtokába adni (a szerződés 

megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelen szerződés 

aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a 

munkaterület vonatkozásában birtoklási joga nem áll fenn, az a Megrendelő jogosult – akár önhatalommal is – 

birtokba venni. Megrendelő – amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik – biztosítja a Vállalkozónak, 

hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül a 

Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre jelen szerződés 

aláírásával lemond valamennyi a Megrendelővel szemben érvényesíthető birtokvédelmi jogáról. 

 

10. Egyéb rendelkezések 

 

10. Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26.§-

ban és az ajánlati felhívás VI.3.12) 16.) pontjában meghatározott felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt. A 

jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 250.000.000,-

Ft/káresemény, 500.000.000,-Ft/év mértékű építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítás.  

Vállalkozó nyilatkozza, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja.   

11. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben a Ptk. és a kapcsolódó 

jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
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12. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, ha az ok legalább 45 napon 

keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni, 

melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelős. 

13. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 

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

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. 

14. Felek a jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Megrendelő székhelye szerinti Járásbíróság/ 

Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

15. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, írásban 

módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi 

esetekben: 

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés 

napjával, 

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez 

tett közlés kézhezvételének napjával, 

amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki. 

16. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan 

szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy 

elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, 

hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a 

szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte 

és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 

17. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, 

vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen 

szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés 

módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi 

rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, 

hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott 

rendelkezés a szerződés részét képezi). 

18. Jelen szerződés …….. megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi (Megrendelő 

példányához kapcsolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga. A szerződés a mindkét fél aláírásra és 

kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes. 

19. Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete – fizikailag nem csatolva - a szerződés tárgyával összefüggő 

közbeszerzési eljárás érdemi iratanyaga. (ajánlati felhívás, és dokumentáció, esetleges módosítások, kiegészítő 

tájékoztatások, ajánlatkérői előzetes vitarendezéssel kapcsolatban kiadott álláspontok)  

20. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés aláírásának napjával hatályba lép.  

 

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag 

aláírják. 

 

Kelt: ………………………………………., 2018. ………………………………………………… 
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……………………………………………. 

Megrendelő 

 ……………………………………………. 

Vállalkozó 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
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4. KÖTET 

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 

TARTALOM ÉS IRATJEGYZÉK 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék   

Felolvasólap   

  

Ajánlati nyilatkozat különösen Kbt. 66. § (2), (4), (6) , illetve a Kbt. 65. § (7) 
bekezdésére vonatkozóan  

 

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum  

Az értékelési szempontok tekintetében bemutatott szakemberek szakmai 
önéletrajzai  

 

Nyilatkozat a kapacitást rendelkezésre bocsátó részéről, a kezességről (adott 
esetben). ( szerződésben vagy előszerződésben vállalt kötelezettség igazolása) 

 

Aláírási címpéldány/aláírási minta  

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt (11. számú melléklet) 

 

Közös ajánlattevői megállapodás (közös ajánlattétel esetén)  

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése 
alapján a jótállási biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátása 
tekintetében.  

 

Nyilatkozat felelősségbiztosításról (13. számú melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról (14. számú melléklet)  

Árazott költségvetés  

Műszaki és pénzügyi ütemterv  

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) 
önálló 

mellékletben  

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK 
(ADOTT ESETBEN) 

 

Amennyiben Ajánlattevő a kiírásban megjelölt gyártmányokkal, típusokkal 
műszakilag egyenértékű, vagy jobb minőségű rendszert ajánl meg, annak pontos 
specifikációjával együtt történő ismeretése. 

 

Ajánlat eredeti példánya scannelve elektronikus adathordozón (CD, DVD, stb.)  
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Tartalom- és Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pont szerinti iratjegyzék a Kbt. 69. § (4) bekezdés 
szerint benyújtandó igazolás keretében csatolandó iratok vonatkozásában: 

 

 

Kizáró okok: 

magyarországi letelepedésű ajánlattevők: 

- közjegyző előtt tett nyilatkozat a Kbt. 62.§ (2) bekezdés esetén; 

- amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV által vezetett 
köztartozásmentes adózói névjegyzékben a NAV által kiállított hatósági 
igazolás a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont tekintetében; 

- ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont 
tekintetében a 321/2015. (X. 31.) Korm. rendelet 8.§ ib) pontja alapján; 

- ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpont 
tekintetében a 321/2015. (X. 31.) Korm. rendelet 8.§ ic) pontja alapján; 

nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők: 

- kizáró okok igazolása a 321/2015. (X. 31.) Korm. rendelet 10.§ alapján;  

- ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont 
tekintetében a 321/2015. (X. 31.) Korm. rendelet 10.§ gb) pontja alapján; 

- - ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) 
alpont tekintetében a 321/2015. (X. 31.) Korm. rendelet 10.§ gc) pontja 
alapján  

 

P/1 Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás megküldésének napját közvetlenül 
megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés 
tárgyából (magasépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – 
árbevételről. (5. sz. melléklet) 

 

P/2 Pénzintézeti igazolás(ok) a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi 
számla vonatkozásában az eljárást megindító felhívás megküldésének napját 
megelőző 2 éven (24 hónapon) 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba 
állítás fenn nem állásáról. 

 

M/1 Az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év 
legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél 
által adott igazolással igazolva. (6. sz. melléklet) 

 

M/2 Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása (teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberek bemutatása) (8.-9. sz. melléklet) 

 

M/3 Nyilatkozat, hogy Ajánlattevő megfelel az M/3 alkalmassági feltételnek, mely 
tartalmazza a rendelkezésre álló gépek felsorolását (10.sz. melléklet) 
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1.1. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

(önálló ajánlattétel esetén) 

1. Ajánlattevő 

 

Név:  ...........................................................................................................................  

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

Telefon:  .................................................  Fax:  ............................................................  

E-mail:  ....................................................  

 

2. Ajánlattétel tárgya: 

„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon 
tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” 

 

3. Ajánlat: 

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)  …………….…. HUF 

2. M/2.1 alkalmasság tekintetben 
megajánlott szakember útépítési 
alkalmassági követelményen felüli 
útépítésben szerzett szakmai tapasztalata 
(minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)  

A szakember neve: ……………… 
Szakmai 

tapasztalata: ……………….hónap 
(alkalmassági követelményen 

felüli) 

3. M/2.2 alkalmasság tekintetben 
megajánlott víziközmű építési szakember 
alkalmassági követelményen felüli 
víziközmű építésben szerzett szakmai 
tapasztalata (minimum 0 hónap, 
maximum 60 hónap)   

A szakember neve: ……………… 
Szakmai 

tapasztalata: ……………….hónap 
(alkalmassági követelményen 

felüli) 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

____________________________________ 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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1.2. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

 (közös ajánlattétel esetén) 

1. Közös ajánlattevők 

Név:  ...........................................................................................................................  

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

Telefon:  .................................................  Fax:  ............................................................  

E-mail:  ..........................................................  

Vezető adatai67 (név, székhely):  ....................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Tagok adatai (név, székhely):  .......................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

2. Ajánlattétel tárgya: 

„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon 
tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” 

 

3. Ajánlat: 

 

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)  …………….…. HUF 

2. M/2.1 alkalmasság tekintetben 
megajánlott szakember útépítési 
alkalmassági követelményen felüli 
útépítésben szerzett szakmai tapasztalata 
(minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)  

A szakember neve: ……………… 
Szakmai 

tapasztalata: ……………….hónap 
(alkalmassági követelményen 

felüli) 

3. M/2.2 alkalmasság tekintetben 
megajánlott víziközmű építési szakember 
alkalmassági követelményen felüli 
víziközmű építésben szerzett szakmai 
tapasztalata (minimum 0 hónap, 
maximum 60 hónap)   

A szakember neve: ……………… 
Szakmai 

tapasztalata: ……………….hónap 
(alkalmassági követelményen 

felüli) 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

_____________________________________ 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

                                                 
67 Amennyiben értelmezhető 
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meghatalmazott képviselő aláírása) 
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2. számú melléklet 
AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA 

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

információk 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent 

említett elektronikus ESPD-szolgáltatást68 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény69 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma ……………, dátum ……………..., ……….. oldal,  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : 2017/S …………………………… 

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési 

eljárás egyértelmű azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon 

meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. 

nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….] 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-szolgáltatást 

használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt 

az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása70 Válasz: 

Név:  Miskolc Holding Zrt. 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 

ismertetése71: 

„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül 

Iparterület infrastrukturális fejlesztés 

Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási 

szerződés keretében” 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 

szám (adott esetben)72: 

[   ] 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a 

gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

                                                 
68 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók 

és más érdekelt felek rendelkezésére. 
69 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény. 

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 
70 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
71 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
72 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
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II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: Válasz: 

Név: [   ] 

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott 

esetben: 

Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti 

azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha 

szükséges. 

[   ] 

[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek73: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 

középvállalkozás74? 
[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott75: A 

gazdasági szereplő védett műhely, szociális 

vállalkozás76 vagy védett munkahely-teremtési 

programok keretében fogja teljesíteni a 

szerződést? 
Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 

helyzetű munkavállalók százalékos aránya? 
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 

munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy 

hátrányos helyzetű munkavállalók mely 

kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

[] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 
[…] 
 

 
[….] 

 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az 

elismert gazdasági szereplők hivatalos 

jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal 

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

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

74 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.  

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; 

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves 

mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót. 
75 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
76 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.  
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egyenértékű igazolással (pl. nemzeti 

(elő)minősítési rendszer keretében)? 

Ha igen: 

Kérjük, válaszolja meg e szakasz további 

részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben 

releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben 

töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen 

töltse ki és írja alá a VI. részt.  

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy 

az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási 

vagy igazolási számot: 
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy 

tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, 

tüntesse fel: 

 
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken 

a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben 

a hivatalos jegyzékben elért minősítést77: 
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 

kiválasztási szempontra kiterjed? 
Ha nem: 
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor 

töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., 

B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, 
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési 

dokumentumok ezt előírják: 

e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 

társadalombiztosítási járulékok és adók 

megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 

információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, 

hogy közvetlenül beszerezze azt bármely 

tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti 

adatbázisából? 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

 

 

 

 

 

 
a) [……] 
 
b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 

 

c) [……] 
 

 

 
d) [] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 
e) [] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 

Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a 

közbeszerzési eljárásban?78 
[] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum 

formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen: 
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 

csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus 

feladatokért felelős, ...): 

 
a:) [……] 
 

 

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

78 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a 

közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő 

csoport tagjai: 
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

b): [……] 
 

 
c): [……] 

Részek Válasz: 

Adott esetben annak a résznek (azoknak a 

részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági 

szereplő pályázni kíván: 

[   ] 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

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

gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

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

[……]; 
[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre 

vonatkozó információkat (a képviselet formája, 

köre, célja stb.): 

[……] 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 

kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. 

részben feltüntetett kritériumoknak és 

szabályoknak való megfelelés során a gazdasági 

szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 

kapacitásait?  

[]Igen []Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési 

dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, 

megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, 

akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés 

felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy 

műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.  
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Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden 

egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is79. 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI SZEREPLŐ 

NEM VESZI IGÉNYBE 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a 

szerződés bármely részét alvállalkozásba adni 

harmadik félnek? 

[]Igen []Nem 

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, 

sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:  

[…] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban 

lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt 

információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve. 

                                                 
79 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
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III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 

7. Bűnszervezetben való részvétel80; 

8. Korrupció81; 

9. Csalás82; 

10. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény83; 

11. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása84; 

12. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái85 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt 

okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések 

szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel 

kapcsolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy 

a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 

felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek 

képviseletére, az azokban való döntéshozatalra 

vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel 

rendelkező tagját a fent felsorolt okok 

valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, 

mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a 

közvetlenül meghatározott kizárás időtartama 

továbbra is alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): 
[……][……][……][……]86 

Amennyiben igen, kérjük,87 adja meg a 

következő információkat: 
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok 

közül melyik érintett, valamint az ítélet okát 

(okait), 
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 

megállapítja: 

 
a) Dátum:[   ], pont(ok): [   ], ok(ok):[   ]  

 

 
b) [……] 
c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett 

pont(ok) [   ] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 

                                                 
80 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 

81 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. 

július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok 

magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. 
82 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) 
83 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában 

foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 
84 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 
85 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 

2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
86 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
87 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

 



100 

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……][……]88 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan 

intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok 

ellenére igazolják megbízhatóságát89 

(öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket90: 
[……] 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG 

MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 

fizetése: 
Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 

kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási 

járulékok megfizetése tekintetében, mind a 

székhelye szerinti országban, mind pedig az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti 

országtól? 

[] Igen [] Nem 

 

 
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

a) Érintett ország vagy tagállam 

b) Mi az érintett összeg? 

c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 

1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

–  Ez a határozat jogerős és 

kötelező? 

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a 

határozat dátumát. 

– Ítélet esetén, amennyiben erről 

közvetlenül rendelkezik, a 

kizárási időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 

kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 

adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 

esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy 

ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? 

Adók Társadalombiztosítási 

hozzájárulás 

 
a) [……] 
b) [……] 
 

 
c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

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

részletezze: [……] 

 
a) [……] 
b) [……] 
 

 
c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

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

részletezze: [……] 

                                                 
88 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

89 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 
90 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok 

befizetésére vonatkozó dokumentáció 

elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 91 
[……][……][……] 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL 

KAPCSOLATOS OKOK92 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok 

valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban 

meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma 

több különböző magatartásformát takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, 

összeférhetetlenség vagy szakmai 

kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint 

megszegte-e kötelezettségeit a 

környezetvédelmi, a szociális és a munkajog 

terén93? 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 

intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 

igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 

bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási 

eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 

hasonló eljárás következtében bármely hasonló 

helyzetben van94, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 

– Kérjük, részletezze: 

– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 

miatt mégis képes lesz az alkalmazandó 

nemzeti szabályokat és 

üzletfolytonossági intézkedéseket 

figyelembe véve a szerződés 

teljesítésére95. 

[] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

92 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
93 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak 

szerint 
94 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 

95 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége 

nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 
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Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 

kötelességszegést96?  

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 

 
 [……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[……] 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 

torzítását célzó megállapodást más gazdasági 

szereplőkkel? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 

 
[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 

bármilyen összeférhetetlenségről97 a 

közbeszerzési eljárásban való részvételéből 

fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 
[…] 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely 

hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az 

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a 

közbeszerzési eljárás előkészítésében? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 
[…] 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely 

korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy 

ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés 

vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti 

megszüntetését vagy az említett korábbi 

szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést 

vagy egyéb hasonló szankciókat? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 
[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

                                                 
96 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. 
97 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. 
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[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 

következőket? 

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a 

kiválasztási kritériumok teljesülésének 

ellenőrzéséhez szükséges információk 

szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, 

b) Nem tartott vissza ilyen információt, 

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan 

bizalmas információkat megszerezni, amelyek 

jogtalan előnyöket biztosítanának számára a 

közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból 

olyan félrevezető információkat szolgáltatni, 

amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a 

kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó 

döntéseket. 

[] Igen [] Nem 

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

TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 

tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 

vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok meghatároznak? 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 

dokumentáció elektronikus formában 

rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]98 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 

fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázási intézkedéseket?  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 
 

 
[……] 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

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

következőket: 

                                                 
98 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 

közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész  

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

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Válasz: 

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

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett 

kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó 

hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 

tagállamának vonatkozó szakmai vagy 

cégnyilvántartásába99: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

A 322/2015.(X.30.)K.r. 21.§ alapján a 

magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek 

szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari 

kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. 

A nem magyarországi letelepedésű gazdasági 

szereplőnek a letelepedése szerinti ország 

nyilvántartásában való szereplés, vagy a 

letelepedése szerinti országban előírt engedély, 

jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság 

szükséges. Ezek nem teljesülése ajánlattevő 

alkalmatlanságát eredményezi. 

[…] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 

szerződéseknél: 

A gazdasági szereplőnek meghatározott 

engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 

meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie 

ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési 

helye szerinti országban az adott szolgáltatást 

nyújthassa?  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és 

jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 

ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

                                                 
99 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell 

felelniük. 
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B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett 

kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó 

hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 

árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

pénzügyi évben a következő: 

És/vagy 

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 

a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

évben a következő100 (): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) 

árbevétele a szerződés által érintett üzleti 

területre vonatkozóan, a vonatkozó 

hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott módon az 

előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: 

És/vagy 

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 

a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy 

a közbeszerzési dokumentumokban előírt 

számú évben a következő101: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

 

 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 

árbevételre vonatkozó információ nem áll 

rendelkezésre a kért időszak egészére 

vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági 

szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az 

időpontot, amikor megkezdte üzleti 

tevékenységét: 

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

pénzügyi mutatók102 tekintetében a gazdasági 

szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) 

(az előírt mutató azonosítása – x és y103 aránya - 

és az érték): 
[……], [……]104 
 

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

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

102 Pl. az eszközök és a források aránya. 

103 Pl. az eszközök és a források aránya. 
104 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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tényleges értéke(i) a következő(k): 

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának 

biztosítási összege a következő: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[……],[……][…]pénznem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……] 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi 

követelmények tekintetében, amelyeket a 

vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági 

szereplő kijelenti a következőket: 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 

meghatározott vonatkozó dokumentáció 

elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

[……] 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett 

kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó 

hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 

közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán105 a gazdasági 

szereplő a meghatározott típusú munkákból a 

következőket végezte:  

Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére 

és eredményére vonatkozó dokumentáció 

elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati 

felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 

8 évben az alábbi teljesítésekkel: 

a) legalább 5 épületből álló népi műemlék együttes 

rekonstrukciójára és/vagy felújítására vonatkozó 

teljesítés; 

b) az alábbi munkaműveleteket tartalmazó 

teljesítés: 

a. zsupfedés készítés 1 épületen, 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): […] 

Munkák:  […...] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

                                                 
105 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot. 
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b. vályogtéglafalak készítése 1 ép ületen, 

c. boronafalak tapasztása 1 épületen, 

d. paticsfalak készítése 1 épületen, 

e. höbörcsös vakolat javítása 1 épü leten; 

c) 1 db fazsindelyes épület építése és/vag y 

felújítása, 

d) 900 m aszfalt vagy makadám burkolatú út 

építése, 

e) 1 db természetes víztömeg (patak, folyó, tó) 

helyre állítása és/vagy kialakítása. 

Az a), c) és e) pont szerinti feltételeknek 1-1, a b) 

pont szerinti feltételeknek legfeljebb 5, a d) pont 

szerinti feltételnek legfeljebb 3 teljesítéssel lehet 

megfelelni. 

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 

irányuló közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán106 a gazdasági 

szereplő a meghatározott típusokon belül a 

következő főbb szállításokat végezte, vagy a 

következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A 

lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az 

összegeket, a dátumokat és a közületi vagy 

magánmegrendelőket107: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): […] 

Leírás összegek dátumok megrendelők 

    
 

2) A gazdasági szereplő a következő 

szakembereket vagy műszaki szervezeteket108 

veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-

ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy 

szervezetekre: 

Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 

szerződések esetében a gazdasági szereplő a 

következő szakembereket vagy műszaki 

szervezeteket veheti igénybe a munka 

elvégzéséhez: 

Alkalmas az ajánlattevő, ha a teljesítésbe bevon 

legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. 

melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 

2. pontja „Építész szakterület” MV-É kategóriájú 

felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy ennek 

megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a 

jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti 

jogszabályi helyen meghatározott végzettséggel 

vagy képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel 

rendelkező szakembert, aki rendelkezik legalább 

24 hónap népi műemlék épület felújítása és/vagy 

rekonstrukciója terén szerzett tapasztalattal. 

[……] 
 

 
[……] 

                                                 
106 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot. 

107 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
108 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő 

igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. 
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3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása 

érdekében a következő műszaki hátteret veszi 

igénybe, valamint tanulmányi és kutatási 

létesítményei a következők:  

[……] 

4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-

irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja 

alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 

teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli 

esetben – különleges célra szolgáló termékek 

vagy szolgáltatások esetében: 

A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 

vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 

szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és 

kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 

intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok109 

elvégzését. 

 

 

 
[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkeznek: 

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 

és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt 

követelményektől függően) 

b) Annak vezetői személyzete: 

 

 
a) [……] 

 

 

 
b) [……] 

7) A gazdasági szereplő a következő 

környezetvédelmi intézkedéseket tudja 

alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai 

állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó 

három évre vonatkozóan a következő volt: 

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

9) A következő eszközök, berendezések vagy 

műszaki felszerelések fognak a gazdasági 

szereplő rendelkezésére állni a szerződés 

teljesítéséhez: 

[……] 

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő 

részére (azaz százalékára) nézve 110kíván 

esetleg harmadik féllel szerződést kötni: 

[……] 

                                                 
109 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 

110 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a 

résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 
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11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében: 

A gazdasági szereplő szállítani fogja a 

leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, 

leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell 

hitelességi tanúsítványnak kísérnie; 

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 

kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az 

előírt hitelességi igazolásokat. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében: 

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 

szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 

hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 

minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által 

kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki 

leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű 

hivatkozással igazolják a termékek 

megfelelőségét? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók rendelkezésre: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 

 

 

 

 

 

 

 
[…] 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a 

minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 

közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és 

környezetvédelmi vezetési szabványok 
Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes 

meghatározott minőségbiztosítási 

szabványoknak megfelel, ideértve a 

fogyatékossággal élők számára biztosított 

hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 

minőségbiztosítási rendszert illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

 [] Igen [] Nem 

 
[……] [……] 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 



110 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt 

környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy 

szabványoknak megfelel? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 

környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy 

szabványokat illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 
[……] [……] 
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy 

a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó 

részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes 

szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb 

igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben 

vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. 

Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel 

meg a részvételre jelentkezők számának 

csökkentésére alkalmazandó objektív és 

megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 

szabályoknak: 

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb 

igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel 

mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő 

rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: 

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 

valamelyike elektronikus formában rendelkezésre 

áll111, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a 

következő információkat: 

[….] 

 

 

 

[] Igen [] Nem112 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]113 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott 

információk pontosak és helytállóak.  

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

112 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
113 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) 

késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban 

lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz114, vagy 

b) Legkésőbb 2018. április 18-án115 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában 

van az érintett dokumentáció. 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató 

ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentumban a [2017/S 

…………………………………….] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.  

Ezt a részt értelemszerűen ki kell tölteni, nem csak aláírni, még abban az esetben is, ha nem releváns.  

 

Keltezés, hely,  

 

 

 

aláírás(ok): [……] 

 

 
  

                                                 
114 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.  
115 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. 
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3. számú melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 

Alulírott ______________________________, mint a(z) ______________________________ (ajánlattevő 
megnevezése) ____________________ (ajánlattevő székhelye), ____________________ (Ajánlattevőt 
nyilvántartó cégbíróság neve), ____________________ (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult ____________________ (tisztség megjelölése), a Miskolc Holding Zrt., mint 
Ajánlatkérő által „TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés 
Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”, tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárással összefüggésben: 

 

1. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban 
meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe116: 

 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni  

 

 

 

2. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlat 
benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t kívánom igénybe venni117: 

 

Az igénybe venni kívánt 
alvállalkozó megnevezése 

A közbeszerzés azon része, amellyel 
összefüggésben szerződést fog 

kötni 

  

  

 

3. Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk 

igénybe venni118: 

 

Kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet (név, cím) 

Az alkalmassági feltétel, amelynek 
igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet 
erőforrására támaszkodik (a felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölése) 

  

 

4. A Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdései alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - 
általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik. 

 

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul 
teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség 
beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk. 

                                                 
116 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
117 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
118 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
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Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet 
megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk  

 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

szerint ………………………………………-vállalkozásnak119 minősül /  

 nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá120. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

  

_____________________________________ 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

                                                 
119 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek 
tanulmányozását követően kérjük megadni. 
120 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 
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4. számú melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
az erőforrások rendelkezésre állásáról121 

 
 

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. § (7) bekezdése alapján kijelentem, hogy a(z) Miskolc 
Holding Zrt., mint Ajánlatkérő által „TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület 
infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”, 
tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az 
ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt: 
 
….. 
 
Mellékelten csatolandó a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 

vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 
 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
121 Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági feltételek szerinti alkalmasságát más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva kívánja igazolni, csak akkor kell kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek ezt a nyilatkozatot kitöltenie és 
aláírnia. 
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5 számú melléklet 
NYILATKOZAT 

 

Kizáró okokkal kapcsolatos Kbt. 62.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat 
 

Közjegyző előtt! 

 
Alulírott …………………………………………………………………, mint 
a(z) ……………….………………….............................................................. 
(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselője Miskolc Holding Zrt., mint Ajánlatkérő által „TOP-6.1.1-számú konstrukción belül 
Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés 
keretében” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
 
Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya 

alá. 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  
  
 
 
 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
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6 számú melléklet 

 
 

NYILATKOZAT 

Kizáró okokkal kapcsolatos Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerint 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint 
a(z) ……………….………………….............................................................. 
(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselője a Miskolc Holding Zrt., mint Ajánlatkérő által „TOP-6.1.1-számú konstrukción belül 
Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés 
keretében” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a további kizáró okok 
vonatkozásában: 
 

I. 

A 321/2015 Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjára tekintettel, nyilatkozom, hogy cégemet122 

 

- a szabályozott piacon jegyzik / szabályozott piacon nem jegyzik. 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alponttal kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozom:  

 

Amennyiben a céget szabályozott piacon nem jegyzik, úgy123 

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált 

valamennyi tényleges tulajdonosról124: 

neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________125 

vagy 

- nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint tényleges tulajdonos nincs. 

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

Alulírott ____ mint a(z) ____ (székhely: ____ adószám: ____) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / 
meghatalmazott képviselője126 Miskolc Holding Zrt., mint Ajánlatkérő által „TOP-6.1.1-számú 
konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése 
vállalkozási szerződés keretében” tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az 
alábbiakról nyilatkozom. 

A)* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy nincs olyan jogi személy 
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, 
mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

B)* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy van olyan jogi személy 
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, 
mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezen szervezet(ek) megnevezése a 
következő127:  

cégnév székhely adószám 

   

 

Nyilatkozom, hogy a fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
foglalt kizáró feltétel nem áll fenn. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                 
126 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
127 A táblázat további sorokkal bővíthető. 
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7 számú melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 

Kizáró okokkal kapcsolatos Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerint 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint 
a(z) ……………….………………….............................................................. 
(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselője a Miskolc Holding Zrt., mint Ajánlatkérő által „TOP-6.1.1-számú konstrukción belül 
Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés 
keretében” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 

A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglaltakkal összefüggésben nyilatkozom arról, hogy az 

általam képviselt ajánlatevőben 

- nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, közvetetten vagy közvetlenül 

több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;* 

 

 

- az alábbi jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet közvetetten vagy közvetlenül 

több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:* 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

Nyilatkozom,, hogy a fenti gazdasági szereplő(k) esetében nem áll fenn a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont 

kb) alpont szerinti kizáró ok. 

 

 

 

 
 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
 
 
 

*A nem kívánt rész törlendő! 
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8. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
 

NYILATKOZAT 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c)  pontja alapján az eljárást megindító 

felhívás feladásának napját megelőző 3 üzleti évre vonatkozó - ÁFA nélkül számított a 
közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről 

 
Alulírott………………………………………… mint 
a(z)……………………………………………(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult 
képviselője/meghatalmazott képviselője128 ezennel kijelentem, hogy a(z) ……………………………… mint 
ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 129  az 
eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző, előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre 
vonatkozó - áfa nélkül számított – a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből származó árbevétele az 
alábbiak szerint alakult:  
 
 
 

ÉV Közbeszerzés tárgya (útépítésből és vagy útépítési 
tervezésből származó) szerinti – általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevétel (Ft) 

20….  

20…  

20…  

Összesen:  

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)   
 
 
   

……………………………... 
cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
128 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
129 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
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9.SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

NYILATKOZAT130 

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás 

megküldésétől visszafelé számított 5 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó 

referenciáiról 

 

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) 
ajánlattevő / közös ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a(z) Miskolc Holding Zrt., mint Ajánlatkérő által „TOP-
6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és 
kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel 
kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 
évben az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásokat végezte el: 

 

Szerződést kötő másik fél 

(neve, székhelye, referenciát igazoló személy neve) 

 

Teljesítés ideje, kezdő és befejező időpontja 

(időtartama, -tól –ig, év, hónap, nap pontossággal) 

 

Építési beruházás tárgya, mennyisége, 
paramétere, megnevezése, rövid bemutatása  

(olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság 
megállapítható legyen) 

 

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt? 

(igen/nem) 

 

Konzorcium vagy projekttársaság tagjaként a 
saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás 
nettó összegének %-a 

(igen/nem) 

 

A saját teljesítés mértéke:  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

_______________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                 
130 Jelen nyilatkozat ajánlatkérő felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján benyújtandó annak igazolására, 

hogy ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a kizáró okok. Amennyiben azonban az ajánlatban 
benyújtásra kerül, az igazolás, a későbbiekben ajánlatkérő nem szólatja fel ajánlattevőt annak újbóli 
benyújtására 



10. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a 

szakembereknek (szervezeteknek) - a megnevezésével, képzettségük, szakmai 

tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe 

Alulírott………………………………………… mint 
a(z)……………………………………………(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult 
képviselője/meghatalmazott képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) ……………………………… mint 
ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet  rendelkezik a 
_______________________, mint ajánlatkérő által a „____________________” tárgyú 
eljárás ajánlattételi felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel:  
 

A felhívásban előírt 

alkalmassági feltétel, 

aminek az adott 

szakemberrel meg 

kíván felelni 

Szakember neve 

A szerződés 

teljesítésekor 

betöltendő munkakör 

Végzettsége, 

képzettsége 

Tapasztalat (év, 

hónap) 

     

     

     

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: 

➢ a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan 

részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági 

feltétel(ek) teljesülése; az időtartam tekintetében befejezési dátumot feltüntetve, legalább év-

hónap pontossággal; 

➢ végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok; 

➢ a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba 

történő bevonásáról tudomással bír. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy nyertességünk esetén, amennyiben a bemutatott M/2. szerinti szakember 

nem szerepel a szakmai, kamarai nyilvántartásban, úgy a szerződéskötésig gondoskodunk a 

nyilvántartásba vételéről, illetőleg nyilatkozunk, hogy tudomással bírunk arról, hogy a nyilvántartásba 

vétel elmaradása a szerződéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében a Kbt. 131. § (4) 

bekezdése alapján az ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a 

szerződést. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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11. számú melléklet 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

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

Mettől meddig 

(év) 

Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

KÉPZETTSÉG, TAPASZTALAT IGAZOLÁSA 

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

Korábbi projektek ismertetése, kezdési 

és befejezési időpontjai (legalább év, 

hónap pontossággal) 

Ellátott funkciók és feladatok 

felsorolása 

  

  

MUNKAHELYEK 

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

Mettől meddig 

(év) 

Munkahely megnevezése / Beosztás 

  

  

 

Kamarai nyilvántartási szám: 

EGYÉB 

Egyéb képességek:  .........................................................................................................  
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 .........................................................................................................................................  

Szakértelem: ...................................................................................................................  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (szakember saját kezű aláírása) 
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12. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a szakember rendelkezésre állásáról 

 

Alulírott ……………………………………, mint a(z) ……………………………………… ajánlattevő/alvállalkozó/ 
az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által ajánlott …………….  szakember 
kijelentem, hogy részt veszek a Miskolc Holding Zrt., mint Ajánlatkérő által „TOP-6.1.1-számú 
konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és 
kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban.  
 

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat keretében való, személyem bemutatásáról tudomásom van, 

ehhez kifejezetten hozzájárulok, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni 

kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre 

vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották. 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra 

vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 

akadályozná. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (szakember saját kezű aláírása) 
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13. számú melléklet 

 
Nyilatkozat a rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről,  

műszaki felszereltségről 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján 

 
Alulírott………………………………………… (székhely:………………………………………)  mint 
ajánlattevő/közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet131  
cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője132  a Miskolc Holding Zrt., mint Ajánlatkérő 
által „TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés 
Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyban indított 
közbeszerzési eljárásban ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívás M3. műszaki szakmai 
alkalmassági előírása tekintetében az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki 
felszereltséggel rendelkezem: 

Az M/3 alkalmasság 
körében előírt 

minimumkövetelmény 

Eszközök, 
berendezések, 

műszaki 
felszereltség 

leírása 

Rendelkezésre 
álló mennyiség 

(db) 

A rendelkezésre 
állás jogcíme 

    

    

    

    

    

    

     

 
A rendelkezésre állást igazoló dokumentumok (eszköz-nyilvántartási lap, forgalmi engedély, 
tulajdoni lap, (elő)bérleti szerződés, és minden más olyan irat, melyből a követelménynek való 
megfelelés megállapítható) egyszerű másolatát mellékelni kell. 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 

 

(cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

 

 
  

                                                 
131 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
132 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
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14.SZ. MELLÉKLET 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott ______________________________, mint a(z) ______________________________ 
(székhely: ______________________________) ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet133 cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel 
meghatalmazom ____________________ (szig.sz.: ____________________; szül. hely és idő: 
______________________________; an.: ____________________; lakcím: 
______________________________), hogy a Miskolc Holding Zrt., mint Ajánlatkérő által 
„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon 
tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”, tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatot az Ajánlattevő nevében aláírásával lássa el, 
helyette eljárjon és hatályos jognyilatkozatot tegyen. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

_________________________________ _______________________________ 

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének aláírása) 

(meghatalmazott aláírása) 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

 

                                                 
133 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
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15. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 

 

Alulírott ______________________________, mint a(z) ______________________________ 
(székhely: ______________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult/meghatalmazott képviselője134 Miskolc Holding Zrt., mint Ajánlatkérő által „TOP-
6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon 
tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem. 

 

Ezúton 

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

a kikötött - a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 3 %-a mértékű – jótállási 
biztosítékot a teljesítés időpontjára (sikeres átadás-átvétel napja) az Ajánlatkérő részére 
rendelkezésére bocsátom. 

Tudomásul veszem, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint óvadékként 
az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével 
(átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 
– kötelezvénnyel teljesíthető. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

_____________________________________ 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                 
134 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
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16. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

felelősségbiztosításról 

 

Alulírott ______________________________ mint a(z) ______________________________ 
(székhely: ______________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult/meghatalmazott képviselője135 a Miskolc Holding Zrt., mint Ajánlatkérő által „TOP-
6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon 
tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem. 

 

Ezúton 

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

 

nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlati felhívás egyéb 
információk pontjában előírt legalább 250.000.000,-Ft/káresemény, 500.000.000,-Ft/év mértékű 
építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítással, és legalább 10 millió forint/esemény, 
és legalább 20 millió/év tervezői felelősségbiztosítással rendelkezni fogok. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

_____________________________________ 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

                                                 
135 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
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17. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról 

 

Alulírott ______________________________ mint a(z) ______________________________ 
(székhely: ______________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult/meghatalmazott képviselője136 a Miskolc Holding Zrt., mint Ajánlatkérő által „TOP-
6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon 
tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”, tárgyban kiírt közbeszerzési 
eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésének vonatkozásában: 

 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (4) bekezdés 
alapján megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, 
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. 
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 

Nyilatkozom továbbá, hogy ajánlatunkat a Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért 
felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - által 
kiadott, a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről szóló 
tájékoztatásban foglaltak figyelembe vételével állítottunk össze. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

_____________________________________ 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

  

                                                 
136 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
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18 számú melléklet 

 
Érdeklődő Gazdasági Szereplő Regisztrációs Adatlapja137 

 
 
 
Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (…………………….) 
 
Közbeszerzési eljárás tárgya: „TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület 
infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés 
keretében”” 
 

Gazdasági szereplő neve:  

Kapcsolattartó:  

Levelezési cím:  

Telefonszám:  

Telefax szám:  

Elektronikus levelezési cím:  

 
 
Ajánlatkérő megbízott bonyolítója felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy jelen 
adatlapon megadott adatok helyességéért, az érdeklődő gazdasági szereplő felel. A nem 
megfelelően megadott adatokból eredő károkért, ajánlatkérő, és bonyolító szervezete felelősséget 
nem vállal! 
 
 
……………………………., 2018…………………….. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 
cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
137 Az Adatlap kitöltése, az esetlegesen beérkező kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válaszok megküldése 

érdekében szükséges. A kitöltött Adatlapot, a Felhívásban megadott kapcsolattartási pontra kérjük 

elektronikusan megküldeni! (email: miskolc@eszker.eu; vagy fax: +36 46 791-876) 

mailto:miskolc@eszker.eu
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5. KÖTET 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Külön mellékletben 
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