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1. A dokumentáció 

1.1. Érsekcsanád Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tör-
vény (továbbiakban: Kbt.) előírásai alapján, a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében jelen ajánlatké-
rési dokumentációt (továbbiakban: dokumentáció) készítette az ajánlattevők részére. Az ajánlattételi felhí-
vásban és a dokumentációban használt – külön nem definiált – fogalmak megegyeznek a Kbt.-ben meghatá-
rozott fogalmakkal. 

1.2. Az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció valamint a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai együt-
tesen határozzák meg az ajánlattétel feltételeit, a dokumentumok együtt értelmezendők és használandók 
az ajánlat elkészítése valamint az eljárás során. 

1.3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatot elkészíteni és benyújtani. 

1.4. Az ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban nem érintett kérdésekben a Kbt. és a kapcsoló-
dó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. 

1.5. Az ajánlatkérő a dokumentációt legjobb tudása szerint állította össze, azonban az ajánlattevő köteles az 
ajánlatához szükséges valamennyi lényeges kötelezettségről, jogról és tényről külön is meggyőződni. 

2. A közbeszerzés mennyisége, műszaki leírása 

2.1. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban szereplő valamennyi feladat és egyéb előírt kötele-
zettség díja, költsége a nyertes ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevő ajánlatát ennek figyelembe vételével 
alakítsa ki. 

2.2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: az ajánlattételi felhívás 5. pontja, valamint a dokumentáció ré-
szét képező tervdokumentáció szerint. 

3. A bírálati részszempontok meghatározása, az elbírálás módszere 

3.1. Az ajánlatok elbírálásának szempontja a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ösz-
szegű ellenszolgáltatás. 

3.2. A megajánlott egyösszegű ajánlati ár kerül értékelésre. Mértékegysége nettó forint (HUF). Az ajánlati ár 
csak egész számmal adható meg. 

3.3. Az ajánlattevő kizárólag magyar forintban (HUF) tehet ajánlatot, és a szerződéskötés valutaneme is 
magyar forint. Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, az ajánlattevő semmilyen formában és 
semmilyen hivatkozással nem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot. 

3.4. A megjelölt összegnek tartalmaznia kell mindazon költségeket, díjakat, melyek a közbeszerzés tárgyát 
képező feladatok hiánytalan teljesítéséhez, valamint az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
rögzítettek betartásához szükségesek. 

3.5. Az ajánlati árat tartalékkeret, igazgatási költség és egyéb járulékos költség nem növelheti, ilyen költsé-
gek külön soron nem szerepeltethetőek, a teljesítés során az ajánlati áron felül nem számolhatóak el. 
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4. Kiegészítő tájékoztatás 

4.1. Az eljárás során az érintett gazdasági szereplők Kbt. 45. §-a alapján az ajánlattételi felhívásban, illetőleg 
a dokumentációkban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhetnek. 

4.2. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérést a 06-29-444-487-es faxszámra és szerkeszthető formában az 
info@szabokrisztian.hu e-mail címre egyaránt meg kell küldeni. 

4.3. Az írásbeli kérdésben fel kell tüntetni az eljárás tárgyát, az ajánlatkérő nevét, címét, és azt a faxszámot, 
amelyre a választ kéri. Az ajánlattevő felelőssége, hogy olyan faxszámot adjon meg, amely a megküldendő 
dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. 

4.4. Kiegészítő tájékoztatás kizárólag írásban kérhető, az ajánlatkérőnek nem áll módjában szóban felvilágo-
sítást adni az eljárással kapcsolatban. 

4.5. Kiegészítő tájékoztatáskérés esetén a feltett kérdések és az ajánlatkérő által adott válaszok a dokumen-
táció részévé válnak. 

5. Közös ajánlattevők ajánlattétele 

5.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Az ajánlatkérő nyertes közös ajánlattevőktől nem 
követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását. 

5.2. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatot valamennyi közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. 

5.3. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők ajánlatukban kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Az erre vonatkozó megha-
talmazást, valamint a közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást vagy szerződést az 
ajánlathoz csatolni kell. 

5.4. Az együttműködési megállapodásban vagy szerződésben fel kell tüntetni a teljesítés partnerek közötti 
feladatmegosztását és arányát valamint a hatáskörök bemutatását. Tartalmaznia kell továbbá a képviselő 
cég meghatalmazását és valamennyi ajánlattevő tag kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy egye-
temlegesen felelnek a szerződés teljesítéséért. 

5.5. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaz-
nia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

5.6. Az ajánlatkérő a Kbt. 25. § (4) bekezdése szerinti értesítéseket, dokumentumokat a képviselőnek küldi 
meg. 

5.7. A Kbt. 26. §-a alapján, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát megha-
ladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak 
minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepel-
jen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy 
milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

5.8. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §-ában előírtakra. 

6. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások és nyilatkozatok jegyzéke 

Az ajánlatnak a következő dokumentumokat, iratokat kell – lehetőleg a megadott sorrend szerint – tartal-
maznia: 
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� Borítólap 

� Felolvasólap 

� Tartalomjegyzék 

� Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján 

� Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján 

� KKV nyilatkozat 

� Nyilatkozatok a kizáró okok fenn nem állásának igazolására 

� Kapacitást biztosító más szervezet nyilatkozata (releváns esetben) 

� Kapacitást biztosító más szervezet igénybe vétele esetén ajánlattevő nyilatkozata (releváns esetben) 

� Cégadatok igazolása (szükséges esetben) 

� Aláírási címpéldány és releváns esetben meghatalmazás 

� Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőkre vonatkozó dokumentumok 

� 2011. évi számviteli beszámoló vagy adóbevallás (releváns esetben) 

� Nyilatkozat a műszaki és szakmai alkalmasságról, vagy 

o Referencia munkát igazoló nyilatkozat vagy igazolás 

o Felelős műszaki vezető önéletrajza 

o Felelős műszaki vezető végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata 

o Felelős műszaki vezető nyilatkozata kamarai nyilvántartásról vagy kamarai igazolás másolata 

� Nyilatkozat tájékozódási kötelezettség teljesítéséről 

� Nyilatkozat közfoglalkoztatottak alkalmazásáról 

� Beárazott tételes költségvetés 

 
Amennyiben az eljárás során az ajánlatban benyújtandó dokumentumok bármelyike a Kbt. 36. § (5) bekez-
dés szerinti nyilvántartásban elérhető, úgy elegendő az ajánlatban nyilatkozni erről a tényről, és megadni az 
elektronikus nyilvántartás elérhetőségét. Ez esetben a dokumentumot nem szükséges benyújtani. 

7. Az egyes benyújtandó dokumentumok részletezése 

A dokumentáció II. DOKUMENTUMMINTÁK fejezetében szereplő formanyomtatványok csak mintaként 
szolgálnak, megkönnyítve az ajánlattételt. Alkalmazásuk nem kötelező. Az ajánlatkérő elfogad más, cégsze-
rűen aláírt dokumentumokat is, ezeknek azonban minimálisan tartalmazniuk kell a mellékelt mintákban 
meghatározott tartalmi elemeket. A becsatolt minták nem teljes körűek, nem tartalmazzák az ajánlat érvé-
nyességéhez szükséges összes nyilatkozatot és mellékletet. Lehetséges, hogy az ajánlattételi felhívásban, a 
dokumentációban, vagy adott esetben a kiegészítő tájékoztatásban bárhol előírt további dokumentumok, 
nyilatkozatok, iratok becsatolása is szükséges lehet az ajánlat teljességéhez. Az iratminták rendelkezésre 
bocsátása nem mentesíti az ajánlattevőt azon felelőssége alól, hogy ajánlatát az ajánlattételi felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott tartalmi és formai követelmények szerint készítse 
el. 

7.1. Borítólap 

Az ajánlat borítólapján fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, a közbeszerzési eljárás tárgyát és az 
„eredeti” illetve „másolat” megjelölést. 

7.2. Felolvasólap 

7.2.1. A felolvasólapot az 1. számú nyilatkozatminta szerinti tartalommal kell elkészíteni és cégszerűen alá-
írva benyújtani. Az ajánlatok bontásakor a felolvasólap tartalma kerül ismertetésre. Közös ajánlattevők ese-
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tén a képviselő cégnek kell cégszerűen aláírni. A felolvasólapot az ajánlatban közvetlenül a borítólap után 
kell elhelyezni. 

7.2.2. A felolvasólap kitöltése csupán az ajánlatok bírálati szempont alapján értékelésre kerülő, számszerű-
síthető adatai – ajánlatok felbontása során történő – ismertetésének megkönnyítésére szolgál, nem helyet-
tesíti a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján benyújtandó részletes ajánlattételi nyilatkozatot és a részletes 
szakmai ajánlatot. 

7.3. Tartalomjegyzék 

Az ajánlat kötelező eleme a tartalomjegyzék. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, 
mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

7.4. Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján 

7.4.1. A Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (része-
it), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá meg kell jelölni ezen 
részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni. 

7.4.2. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 26. §-a szerint ha egy gazdasági szereplő 
a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerző-
dés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesí-
tése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésé-
ben való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általá-
nos forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

7.4.3. A fenti nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha a 
közbeszerzésnek nincs olyan része, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
vagy az ajánlattevő nem kíván közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót 
igénybe venni. 

7.4.4. A nyilatkozatok megtételéhez segítséget nyújt a 2. számú nyilatkozatminta. A nyilatkozatot cégszerű-
en aláírva kell az ajánlatban benyújtani. 

7.5. Ajánlattételi nyilatkozat 

A Kbt. 60. § (3) bekezdésének előírásai szerint kell benyújtani, cégszerűen aláírva. Közös ajánlattétel esetén 
minden tagnak cégszerűen alá kell írnia. A nyilatkozatot legalább a 3. számú nyilatkozatminta szerinti tarta-
lommal kell elkészíteni. 

7.6. KKV nyilatkozat 

7.6.1. A Kbt. 60. § (5) bekezdésében előírtak alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, 
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, 
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

7.6.2. Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi tagnak külön-külön be kell nyújtania. 

7.6.3. A nyilatkozatot legalább a 4. számú nyilatkozatminta szerinti tartalommal kell elkészíteni. 
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7.7. Kizáró okok igazolása 

7.7.1. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat az ajánlattételi felhívásban előírtak szerint 
kell benyújtani. 

7.7.2. A nyilatkozatokat cégszerűen aláírva, legalább az 5. illetve releváns esetben a 6. számú nyilatkozat-
minta szerinti tartalommal kell benyújtani. 

7.7.3. Közös ajánlattétel esetén a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyiké-
nek külön-külön csatolni kell. 

7.8. Kapacitást biztosító más szervezetre vonatkozó dokumentumok 

7.8.1. A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely 
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást meg-
indító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), 
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. 

7.8.2. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

7.8.3. A fenti előírások teljesítése érdekében erőforrást biztosító más szervezet igénybe vétele esetén az 
erőforrást biztosító szervezet nyilatkozatát csatolni szükséges. A nyilatkozatot cégszerűen aláírva, legalább 
a 11. számú nyilatkozatminta szerinti tartalommal kell benyújtani. 

7.8.4. A Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapaci-
tására a következő esetekben támaszkodhat: 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a 
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatko-
zatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére 
vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, 
amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglaltakon túl – akkor is, ha az aján-
lattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben 
e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárá-
nak megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésé-
vel összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 

7.8.5. Az a) és b) pont esetén benyújtandó az ajánlattevő megfelelő tartalmú nyilatkozata. A nyilatkozatot 
cégszerűen aláírva, az a) vagy b) pont szerinti adattartalommal, legalább a 12. számú nyilatkozatminta sze-
rinti tartalommal kell benyújtani. 

7.9. Cégadatok igazolása 

7.9.1. Az ajánlatkérő az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi tagnak a cégkivonatát a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szol-
gálat honlapjáról (http://www.e-cegjegyzek.hu) kéri le, és az ebben foglaltakat vizsgálja. Amennyiben az 



 8. oldal 

oldalon szereplő cégkivonat adatai megfelelnek a valóságnak, úgy elegendő erről nyilatkozni, a cégkivona-
tot az érintett gazdasági szereplőnek nem kell benyújtania. A nyilatkozatot cégszerűen aláírva, legalább a 9. 
számú nyilatkozatminta szerinti tartalommal kell az ajánlatban benyújtani. 

7.9.2. Amennyiben a letölthető cégkivonatban szereplő adatok nem felelnek meg teljes körűen a valóság-
nak, úgy az aktuális cégállapotot bemutató cégkivonatot kell csatolni az ajánlatban. 

7.9.3. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzés esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzé-
si kérelem és a benyújtást igazoló dokumentum másolata csatolandó az ajánlatban.  

7.9.4. Egyéni vállalkozó esetében a bejegyzett adatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala honlapjáról (http://www.nyilvantarto.hu) kéri le az ajánlatkérő, és ez alapján ellenőrzi. 
Amennyiben az így elérhető nyilvántartásban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, úgy elegendő erről 
nyilatkozni, a bejegyzett adatokról szóló hatósági igazolást az érintett egyéni vállalkozónak nem kell benyúj-
tania. A nyilatkozatot cégszerűen aláírva, legalább a 10. számú nyilatkozatminta szerinti tartalommal kell az 
ajánlatban benyújtani. 

7.9.5. Amennyiben az adatok nem felelnek meg teljes körűen a valóságnak, úgy az aktuális állapotot bemu-
tató hatósági igazolást kell csatolni az ajánlatban. 

7.9.6. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetén a benyújtott változásbejegyzési kérelem és a benyújtást 
igazoló dokumentum másolata csatolandó az ajánlatban. 

7.9.7. Közös ajánlattétel esetén a cégadatokra vonatkozó nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyikének 
külön-külön csatolni kell. 

7.10. Aláírási címpéldány és meghatalmazás 

Az ajánlatban benyújtandó az ajánlatot aláírók aláírási címpéldánya (aláírás-mintája). Amennyiben az aján-
latot nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy meghatalmazást (közjegyző által hitelesített, vagy két 
tanú által is aláírt meghatalmazás) is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazó és a megha-
talmazott aláírását is. 

7.11. A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása 

7.11.1. Az ajánlattételi felhívás 16.2. pontjában előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés igazolására az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdésére tekintettel. 

7.11.2. Amennyiben az ajánlattevő így kívánja igazolni az alkalmasságát, úgy a nyilatkozatot cégszerűen 
aláírva, legalább a 7. számú nyilatkozatminta szerinti tartalommal kell az ajánlatban benyújtani. Ebben az 
esetben egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges. 

7.11.3. Az ajánlattevőnek – választása szerint – lehetősége van arra is, hogy az alkalmasságát az ajánlattéte-
li felhívás 16.2. pontjában előírt dokumentumok benyújtásával igazolja. Ez esetben azonban valamennyi 
szükséges és előírt dokumentumot be kell nyújtania ajánlatában. 

7.12. Nyilatkozat tájékozódási kötelezettség teljesítéséről 

7.12.1. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bekezdés szerint tájékozódjon a munkavál-
lalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén 
és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. 
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7.12.2. Az ajánlattevő az ajánlatban köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. A 
nyilatkozatot cégszerűen aláírva, legalább a 8. számú nyilatkozatminta szerinti tartalommal kell benyújtani. 

7.12.3. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi 
Felügyelősége (cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., postacím: 6001 Kecskemét, Pf.: 230, telefon: 
06-76-500-790, fax: 06-76-500-797, e-mail: bacsk-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, web: www.ommf.gov.hu) 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (cím: 5000 Szolnok, Hősök tere 6., levél-
cím: 5001 Szolnok Pf.: 164, telefon: 06-56-512-319, fax: 06-56-512-337, e-mail: szbk@mbfh.hu, web: 
www.mbfh.hu) 

Vonatkozó előírások fellelhetők továbbá az 1/2004. (I.9.) FMM rendeletben. 

7.13. Nyilatkozat közfoglalkoztatottak alkalmazásáról 

Az ajánlattételi felhívás 25.6. pontjára tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő nyilatkozatát 
a közfoglalkoztatottak alkalmazásáról. A nyilatkozatot cégszerűen aláírva, legalább a 13. számú nyilatko-
zatminta szerinti tartalommal kell az ajánlatban benyújtani. 

8. Az ajánlattétel 

8.1. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során nem hivatkozhat arra, hogy a dokumentáció nem 
volt teljes körű, vagy hiányos volt. Amennyiben ilyet észlel az ajánlattevő az eljárás során, úgy joga és köte-
lessége kérdéseket feltenni az ajánlatának teljes körű összeállítása érdekében. 

8.2. Az ajánlattevőnek ajánlatát úgy kell megtennie, hogy megbizonyosodott az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban megadott feladatok teljesítésével kapcsolatos szerződéses ár teljes körűségéről és arról, 
hogy a megadott ár fedezi az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció szerinti feladatok és kötelezettségek 
teljesítését. 

8.3. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az ajánlattevőt terhelik. Az 
ajánlatkérő nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek a helyszín megte-
kintésével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlattevőnél merültek fel. Az aján-
latkérő semmilyen módon nem kötelezhető az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek 
részben vagy egészben történő megtérítésére. 

9. Az ajánlat elkészítésének formai követelményei 

9.1. Az ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészíteni. Az egyes példányokhoz tartozó 
dokumentumokat egybefűzve vagy kötve kell benyújtani. Az egyes példányokat a borítólapon megfelelően 
meg kell jelölni. Ha az eredeti és a másolati példány között eltérés tapasztalható, az eredetiként megjelölt 
példány tartalma az irányadó. 

9.2. Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni. 

9.3. Az eredeti példányt úgy kell egybefűzni vagy kötni, hogy abból roncsolásmentesen lapot kiemelni, vagy 
behelyezni ne lehessen. 

9.4. Az ajánlatban lévő nyilatkozatokat minden esetben alá kell írni. 
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9.5. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hi-
bakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a 
kézjegyükkel kell ellátniuk. 

9.6. Ajánlattevőnek ajánlata eredeti és másolati példányait egy közös csomagban kell elhelyeznie és azt 
lezárni. 

9.7. A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás tárgyát, az ajánlattevő nevét, címét, valamint az alábbi fel-
iratot: „Közbeszerzési ajánlat, nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig!” 

9.8. Ha a csomagolást nem zárják le, nem jelölik meg a fentieknek megfelelően, az ajánlatkérő nem vállal 
felelősséget a benyújtott ajánlat eltűnéséért vagy idő előtti felbontásáért. 

10. Az ajánlatok benyújtása 

10.1. Az ajánlatokat írásban, zártan, közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig az aján-
latkérő ajánlattételi felhívás 1. pontja szerinti székhelyére kell benyújtani. 

10.2. Az ajánlatok, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos egyéb küldemények postai feladá-
sából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése 
stb.) az ajánlattevő viseli. 

10.3. Az ajánlatok időben történő eljuttatása a benyújtás helyszínére az ajánlattevő felelőssége. A késedel-
mesen beérkező ajánlatot – kizárólag abban az esetben, ha az ajánlattevő nevének és székhelyének megál-
lapítása miatt szükséges – az ajánlatkérő felbontja ugyan, azonban az ajánlatot érdemi vizsgálat nélkül ér-
vényteleníti. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a késve benyújtott vagy a határidőn túl beérkező 
ajánlatok a közbeszerzési eljárás dokumentumának minősül, így annak példányait nem küldi vissza, hanem 
a törvényben előírt határidőig megőrzi. 

11. Az ajánlatok felbontása 

11.1. Az ajánlatok felbontása alkalmával ismertetésre kerülnek a felolvasólapon szereplő adatok. 

11.2. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Az 
ajánlattevő képviseletében megjelent személynek képviseleti jogosultságát – az ajánlatkérő kérésére – iga-
zolnia kell. 

11.3. Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az ajánlatkérő külön értesítést nem küld, ezúton hívja meg a 
bontásra az ajánlattevőt. 

12. Kapcsolattartás 

12.1. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi nyilatkozatban (3. számú nyilatkozatminta) meg kell jelölnie az eljá-
rás során részéről kapcsolattartóként kijelölt személyt, továbbá meg kell adni a telefonszámát, telefax szá-
mát valamint e-mail címét. 

12.2. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az eljárás során az írásbeli kommunikációt – az 
eljárás időbeli ütemezése, és a rövid határidők miatt – elsősorban e-mailben illetve telefaxon bonyolítja le. 
Erre tekintettel az ajánlattevő felelőssége, hogy olyan e-mail címet adjon meg, melyhez tartozó elektroni-
kus postafiókot rendszeresen ellenőriz, illetve olyan telefax számot adjon meg, mely a megküldendő doku-
mentumok fogadására 24 órában alkalmas. 
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13. Jogi kikötés 

13.1. Az ajánlatkérő nem járul hozzá a dokumentáció másolásához csak akkor, ha az kizárólag az ajánlattevő 
cégén belül az ajánlat elkészítéséhez szükséges. Az alvállalkozók számára a rájuk vonatkozó mértékben ké-
szíthető kivonat. Az ajánlatkérő nem járul hozzá ahhoz, hogy a dokumentációt akár részeiben, akár egészé-
ben másra használják, mint az ajánlat elkészítése. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem tehető 
közzé. 

13.2. Ajánlatkérő az egyes eljárási események során hangfelvételt készíthet a jegyzőkönyvezés megkönnyí-
tése érdekében. Az ajánlattevő ajánlattételével kifejezi ennek tudomásul vételét és az ehhez történő hozzá-
járulását. 

13.3. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a Kbt. 31. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötött szerződés közérdekből nyilvános. 
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II. 
 

DOKUMENTUMMINTÁK 
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1. számú nyilatkozatminta 
 

FELOLVASÓLAP 
 

Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése 
 
 

Önálló ajánlattétel esetén: 

Önálló ajánlattevő neve: ....................................................................................................................................  

Székhelye: ...........................................................................................................................................................  

 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők: 

Vezető ajánlattevő neve: ...................................................................................................................................  

Székhelye: ...........................................................................................................................................................  

Tag ajánlattevő neve: ........................................................................................................................................  

Székhelye: ...........................................................................................................................................................  

 (Közös ajánlattevők esetén valamennyi tag feltüntetése szükséges!) 

 

Az ajánlati árra vonatkozó megajánlás nettó forintban: 
 
 

Nettó ajánlati ár: ………………………………… forint azaz 
 

………………………………………………………………………………………… forint. 

 
 
 
Kelt: ………………………………………………………… 
 
 
 
 …………………………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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2. számú nyilatkozatminta 
 

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint 
 
 
Alulírott …………………… (név) mint a(z) …………………… (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

Érsekcsanád Község Önkormányzata „Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési 

eljárása során: 

 

a) a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót 

igénybe veszünk     –     nem veszünk igénybe.1 

 

A közbeszerzésnek az a része, melynek teljesítéséhez alvállalkozót veszünk igénybe: ...................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

 

b) a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez a közbeszer-

zés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót 

igénybe veszünk     –     nem veszünk igénybe.2 

 

Igénybevétel esetén nyilatkozom, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az 

alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni: 

Alvállalkozó neve, címe 
Alvállalkozó 
adószáma 

a közbeszerzésnek az a szá-
zalékos aránya, amelynek 

teljesítésében az alvállalkozó 
közre fog működni 3 

   

   

 
 
 
Kelt: ………………………………………………………… 
 
 
 
 …………………………………………………………. 
 cégszerű aláírás 

                                                 
1
 A megfelelő rész egyértelműen megjelölendő. 

2
 A megfelelő rész egyértelműen megjelölendő. 

3
 Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban része-

sül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. 



 15. oldal 

3. számú nyilatkozatminta 
 

Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján 
 
 
Alulírott …………………… (név) mint a(z) …………………… (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

Érsekcsanád Község Önkormányzata „Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési 

eljárása során nyilatkozom, hogy 

 

a) az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott valamennyi feltételt és 

előírást megismertük, megértettük, azokat és a szerződéstervezetben foglaltakat magunkra nézve fenntar-

tás nélkül, kötelező érvényűnek elfogadjuk. Az ajánlati felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban 

ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tarjuk az egyértelmű ajánlat megtételéhez. Ezek alap-

ján, nyertességünk esetén az ajánlatunkban foglaltak szerint készek vagyunk a szerződést megkötni és azt 

teljesíteni, 

 

b) tudatában vagyunk annak, hogy az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az 

ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be, továbbá hogy a közös ajánlattevők egye-

temlegesen felelősek az ajánlatkérő felé a szerződés teljesítéséért. 

 

c) az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott valamennyi munka, fel-

adat teljes körű ellátásáért kért ellenszolgáltatás összege nettó forintban: ……………………… Ft azaz 

……………………………………………… forint 

 

d) az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban valamint a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott fizetési feltételeket, kötbérfizetési kötelezettségeket megismertük, azokat magunkra nézve 

kötelező érvényűnek elismerjük, feltételeit elfogadjuk, 

 

e) ajánlatunkat az ajánlati kötöttség kezdetétől számított 60 napig fenntartjuk. 

 

A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy 

neve: ...................................................................................................................................................................  

telefonszáma: .....................................................................................................................................................  

faxszáma: ............................................................................................................................................................  

e-mail címe: ........................................................................................................................................................  
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Az ajánlattevő adószáma:...................................................................................................................................  

Cégjegyzék száma:..............................................................................................................................................  

 

Közös ajánlattétel esetén az egyes tagok adószáma és cégjegyzékszáma: 

 

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

 
 
 
Kelt: ………………………………………………………… 
 
 
 
 …………………………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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4. számú nyilatkozatminta 
 

KKV nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján 
 
 
Alulírott …………………… (név) mint a(z) …………………… (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

Érsekcsanád Község Önkormányzata „Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési 

eljárása során nyilatkozom, hogy az ajánlattevő cég a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásá-

ról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint 

 

� mikrovállalkozásnak minősül 

� kisvállalkozásnak minősül 

� középvállalkozásnak minősül 

� nem minősül KKV-nak1. 

 
 
 
Kelt: ………………………………………………………… 
 
 
 
 …………………………………………………………. 
 cégszerű aláírás 

                                                 
1
 A törvény alapján KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó 

árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő fo-
rintösszeg. 
A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, 
és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
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5. számú nyilatkozatminta 
 

Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében 
 
 
Alulírott …………………… (név) mint a(z) …………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője Érsekcsanád 

Község Önkormányzata „Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárása so-

rán nyilatkozom, hogy: 

 

a) cégünkkel szemben nem áll fenn a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok egyike 

sem, 

b) nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, aki a Kbt. 56. §-ban bekezdéseiben meghatározott kizáró okok 

hatálya alatt áll, 

c) az alkalmasság igazolására adott esetben igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. §-ban 

meghatározott kizáró okok hatálya alá, 

d) a Kbt. 56. § (1) bekezdése kc) pontja tekintetében nyilatkozom, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, 

melyet 

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén     –     szabályozott tőzsdén jegyeznek.1 

 
 
 
Kelt: ………………………………………………………… 
 
 
 
 …………………………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 

                                                 
1
 A megfelelő rész egyértelműen megjelölendő. Amennyiben az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, úgy a 6. számú 

nyilatkozatot is be kell nyújtani. 
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6. számú nyilatkozatminta 
 

Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében a tényleges tulajdonosról1 
 
 
Alulírott …………………… (név) mint a(z) …………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője Érsekcsanád 

Község Önkormányzata „Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárása so-

rán a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint nyilatkozom, hogy cégünk tekintetében: 

 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosok az alábbi személyek: 

 

neve: ..................................................................................................................................................................... 

állandó lakóhelye:................................................................................................................................................. 

neve: ..................................................................................................................................................................... 

állandó lakóhelye:................................................................................................................................................. 

neve: ..................................................................................................................................................................... 

állandó lakóhelye:................................................................................................................................................. 

 

- - v a g y 
2
 - - 

 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen. 

 
 
 
Kelt: ………………………………………………………… 
 
 
 
 …………………………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 

 

                                                 
1
 A nyilatkozatot abban az esetben kell benyújtani, amennyiben az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén. 

2
 A két lehetőség közül a nem releváns rész törlendő. 
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7. számú nyilatkozatminta 
 

Nyilatkozat műszaki és szakmai alkalmasságról1 
 
 
Alulírott …………………… (név) mint a(z) …………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője Érsekcsanád 

Község Önkormányzata „Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárása so-

rán nyilatkozom, hogy  

 

M1) cégünk megfelel az ajánlattételi felhívás 16.2. M1) pontjában előírt alkalmassági követelménynek, azaz 

rendelkezünk legalább egy darab, legalább nettó 15 millió forint összegű, az eljárást megindító felhívás 

megküldésétől visszafelé számított öt éven belül teljesített, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezá-

rult és az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, közhasználatú építményen végzett ma-

gasépítési kivitelezési (felújítási vagy megépítési) referenciamunkával, 

 

M2) cégünk megfelel az ajánlattételi felhívás 16.2. M2) pontjában előírt alkalmassági követelménynek, azaz 

rendelkezünk a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 244/2006. (XII.5.) 

Korm. rendelet szerint MV-Ép/A (vagy a korábbi szabályozás szerint ennek megfelelő) jogosultsággal ren-

delkezik, és a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében az előírt jogosultsággal szerepel. 

 
 
Kelt: ………………………………………………………… 
 
 
 
 …………………………………………………………. 
 cégszerű aláírás 

                                                 
1
 Az ajánlattevő benyújthatja mindkét alkalmassági követelményre ezt a nyilatkozatot. Amennyiben csak az M1) vagy csak az M2) 

alkalmassági követelmény igazolására kíván nyilatkozatot benyújtani, úgy a nem kívánt rész törlendő. Ez esetben azonban a fenn-
maradó követelmények igazolására valamennyi előírt dokumentumot csatolni kell az ajánlatban! 
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8. számú nyilatkozatminta 
 

Nyilatkozat tájékozódási kötelezettség teljesítéséről 
 
 
Alulírott …………………… (név) mint a(z) …………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője Érsekcsanád 

Község Önkormányzata „Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárása so-

rán nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítése érdekében cégünk az előírtaknak megfelelően tájékozódott a 

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesí-

tés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 

 
 
 
Kelt: ………………………………………………………… 
 
 
 
 …………………………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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9. számú nyilatkozatminta 
 

Nyilatkozat cégadatokról 
(cégbíróságon bejegyzett gazdasági szereplő esetén) 

 
 
Alulírott …………………… (név) mint a(z) …………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője Érsekcsanád 

Község Önkormányzata „Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárása so-

rán nyilatkozom, hogy az aktuális cégállapotot bemutató, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Cég-

információs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat internetes adatbázisából letölthető 

cégkivonat adatai a valóságnak megfelelőek és azok az ajánlattételi határidőben aktuális cégállapotot mu-

tatják. 

 

Társaságunknak a cégkivonat szerint cégügyben, a cégkivonatban még át nem vezetett, el nem bírált módo-

sítás nincs folyamatban. 

 

- - v a g y 
1
 - - 

 

Társaságunknak a cégkivonat szerint cégügyben, a cégkivonatban még át nem vezetett, el nem bírált módo-

sítás van folyamatban, ezért csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és a benyúj-

tást igazoló dokumentum másolatát. 

 
 
 
Kelt: ………………………………………………………… 
 
 
 
 …………………………………………………………. 
 cégszerű aláírás 

                                                 
1
 A két lehetőség közül a nem releváns rész törlendő. 
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10. számú nyilatkozatminta 
 

Nyilatkozat cégadatokról 
(egyéni vállalkozó esetén) 

 
 
Alulírott …………………… (név) egyéni vállalkozó Érsekcsanád Község Önkormányzata „Érsekcsanádi sportöltö-

ző felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy egyéni vállalkozásomról a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal internetes adatbázisában nyilvántartott 

adatok a valóságnak megfelelőek és azok az ajánlattételi határidőben aktuális állapotot mutatják. 

 

Egyéni vállalkozási tevékenységemmel kapcsolatosan még át nem vezetett, el nem bírált módosítás nincs 

folyamatban. 

 

- - v a g y 
1
 - - 

 

Egyéni vállalkozási tevékenységemmel kapcsolatosan még át nem vezetett, el nem bírált módosítás van 

folyamatban, ezért csatolom a benyújtott változásbejegyzési kérelem és a benyújtást igazoló dokumentum 

másolatát. 

 
 
 
Kelt: ………………………………………………………… 
 
 
 
 …………………………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 

                                                 
1
 A két lehetőség közül a nem releváns rész törlendő. 
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11. számú nyilatkozatminta 
 

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata 
 
 
Alulírott …………………… (név) mint a(z) …………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője Érsekcsanád 

Község Önkormányzata „Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárása so-

rán nyilatkozom, hogy cégünk a(z) …………………… (ajánlattevő neve) számára az alábbi alkalmassági köve-

telményeket biztosítja: 

 

Alkalmassági feltétel ajánlattételi felhí-
vás szerinti megnevezése, amelyet az 

ajánlattevő erőforrás igénybe vételével 
kíván igazolni 

Igénybe vett erőforrás, az alkalmasság 
igazolásához szükséges feltételek is-

mertetésével 

Az alkalmassági 
feltételt igazoló 

dokumentum oldal-
száma 

   

   

   

   

 

Továbbá nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre fognak állni a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Továbbá nyilatkozom, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására tekintettel a részvételre je-

lentkező, ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállalok az ajánlatkérő mindazon kárának 

megtérítésére, amely az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező, ajánlattevő teljesítésének elmaradásával 

vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.1 

 
 
 
Kelt: ………………………………………………………… 
 
 
 
 …………………………………………………………. 
 cégszerű aláírás 

                                                 
1
 Csak abban az esetben kell szerepeltetni a nyilatkozatban ezt a bekezdést, amennyiben a gazdasági és pénzügyi igazolás ezen 

esete fennáll. 
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12. számú nyilatkozatminta 
 

Ajánlattevői nyilatkozat erőforrás igénybe vételére vonatkozóan1 
 
 
A dokumentáció 7.8.4. pont a) pontja szerinti esetben: 

 
Alulírott …………………… (név) mint a(z) …………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője Érsekcsanád 

Község Önkormányzata „Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárása so-

rán nyilatkozom, hogy cégünk a …………………… (kapacitásszervezet neve) által rendelkezésre bocsátott erő-

forrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni. 

 

 

A dokumentáció 7.8.4. pont b) pontja szerinti esetben: 

 
Alulírott …………………… (név) mint a(z) …………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője Érsekcsanád 

Község Önkormányzata „Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárása so-

rán nyilatkozom, hogy cégünk a …………………… (kapacitásszervezet neve) által rendelkezésre bocsátott épí-

tési referenciákat az alábbi módon hasznosítja2: 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Fenti szakmai tapasztalatok felhasználása lehetővé teszik cégünk számára a szerződés teljesítését. 

 
 
 
Kelt: ………………………………………………………… 
 
 
 
 …………………………………………………………. 
 cégszerű aláírás 

 
 

                                                 
1
 A nyilatkozatmintának a „Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata” irattal összhangban kell állnia, illetve a 

nyilatkozatmintának az a része alkalmazandó, amelyik az eljárás során fennálló helyzetre vonatkozik. A felesleges nyilatkozatrész 
törlendő! 
2
 Korábbi építési referenciák felhasználása esetén nyilatkozni kell, hogy az ajánlattevő milyen módon vonja be azt a szervezetet, 

amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhaszná-
lását a szerződés teljesítése során. Amennyiben ilyen referenciát nem kíván az ajánlattevő bemutatni, ez a nyilatkozatrész törlendő! 
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13. számú nyilatkozatminta 
 

Nyilatkozat közfoglalkoztatottak alkalmazásáról 
 
 
Alulírott …………………… (név) mint a(z) …………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője Érsekcsanád 

Község Önkormányzata „Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárása so-

rán az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

Tudomásunk van arról, hogy a beruházásra az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert el a 

4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján, és a pályázati konstrukció előírásai szerint a nyertes ajánlattevőnek 

legalább 684.650 forint erejéig közfoglalkoztatottat kell alkalmaznia a teljesítés során. Ajánlatunkat ezen 

kötelezettség ismeretében tesszük meg. 

 

Tudomással bírunk arról, hogy a beruházás teljesítése során a közfoglalkoztató az önkormányzat lesz. Ennek 

tudatában vállaljuk, hogy az önkormányzat által a megadott értékben közfoglalkoztatás keretében alkalma-

zott személyeket a kivitelezés során foglalkoztatjuk. 

 
 
 
Kelt: ………………………………………………………… 
 
 
 
 …………………………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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III. 
 

SZERZŐDÉSTERVEZET 
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Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre 

„T E R V E Z E T” 
 
amely létrejött egyrészről 
……………. 
Székhelye: 
Telefonszám: 
Telefaxszám: 
Adószám: 
Pénzforgalmi számlaszáma: 
Képviselője: 
mint építtető (továbbiakban: Építtető), valamint 
 
…………… 
Székhelye: 
Telefonszám: 
Telefaxszám: 
Adószám: 
Pénzforgalmi számlaszáma: 
Képviselője: 
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó; Építtető és Vállalkozó együtt a továbbiakban: felek) kö-
zött az alábbiak szerint: 
 
1. Előzmények, és a szerződés tárgya 
1.1. Építtető mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiak-

ban: Kbt.) Harmadik Része szerint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást folytatott le „Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése” tárgyban. A közbe-
szerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. 

1.2. Felek jelen szerződést a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja, 
valamint a Vállalkozó, mint ajánlattevő nyertes ajánlata alapján kötik meg. 

1.3. Ezek alapján Építtető megrendeli, Vállalkozó elvállalja az érsekcsanádi sportöltöző felújítási 
és bővítési munkáit az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció valamint a nyer-
tes közbeszerzési ajánlat alapján I. osztályú minőségben kivitelezett, funkcionálisan műkö-
dőképes teljesítéssel. 

1.4. Az építési munkaterület meghatározása: Érsekcsanád, 726 hrsz. 

 

2. Vállalási összeg 
2.1. Nettó összeg: …… Ft azaz …… forint a befejezés idejére prognosztizált átalányáron. 

2.2. Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. 
A szerződés tárgya szerinti kivitelezési munka engedélyköteles, így az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés a 
fordított ÁFA hatálya alá tartozik. 

2.3. A vállalási összeg magában foglalja a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költ-
ségét, különösen: 

- a terv szerinti kivitelezés anyag- és munkadíját, 
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- a költségvetésben tételesen nem szereplő, de a szerződésben vállalt munkák teljes körű 
elvégzéséhez, rendeltetésszerű használatához, működéséhez szükséges tételek kivitele-
zését, 

- a beépítésre kerülő összes anyag, berendezés, stb. beszerzését, csomagolását, szállítá-
sát, rakodását, szerelését és üzembe helyezését, valamint import esetén a vámot, a sta-
tisztikai illetéket és egyéb járulékos költségeket, 

- a kivitelezéshez szükséges, de az Építtető által nem biztosított hatósági és egyéb enge-
délyek beszerzését és azok költségeit, 

- a különböző hatóságok, szakhatóságok, közműtulajdonosok és közműkezelők, által 
esetlegesen előírt, igényelt tervek, tervmódosítások elkészíttetését, szükségi szerinti 
engedélyeztetését, ennek pénzügyi terheit, 

- üzembe helyezés költségeit, 
- az előírt minősítéseket és vizsgálatokat. 

 
2.4. A Vállalkozó a 2.1. pontban rögzített vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz 

többletköltséget (infláció, többletmunka) nem érvényesíthet. 

2.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhető 
körülményt figyelembe vett. 

2.6. A vállalási díj alapját a Vállalkozó által az ajánlatában árazottan benyújtott tételes költség-
vetés képezi. 

2.7. Jelen szerződés keretében pótmunka megrendelésére és elszámolására nincs lehetőség. 

2.8. A Vállalkozó – az erre vonatkozó külön megállapodásban foglaltak szerint – a műszaki szük-
ségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát kö-
teles elvégezni. 

 
3. Határidők 
3.1. Kivitelezés kezdésének időpontja: ……… 

3.2. Kötbérterhes végső teljesítési határidő: 2013. május 31. 

3.3. A munkaterület a szerződés aláírását követően átvehető és azon a munka megkezdhető. 

3.4. A beruházást az Építtető – összhangban a részszámlázási lehetőséggel is – az alábbiak sze-
rint szakaszolja: 

1. Első munkafázis: a hazai öltöző elkészítése. Befejezési határidő 2013. február 10. 

2. Második munkafázis: az alsó szint befejezése. Befejezési határidő 2013. március 18. 

3. Harmadik munkafázis: felső szint felépítése (falak, nyílászárók). Befejezési határidő 2013. 
április 30. 

4. Negyedik munkafázis: teljes befejezés. Befejezési határidő 2013. május 31. 

3.5. Az Építtető előteljesítést elfogad. 

 

4. Jogok és kötelezettségek 
4.1. Az Építtető folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít a kivitelezési munkák ellenőrzése céljá-

ból. A műszaki ellenőr ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a terveknek, a költségve-
tésnek megfelelően történt-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban 
rögzíti. 

4.2. Építtető csak az érvényes műszaki és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesí-
tést fogad el. 
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4.3. Vállalkozó az építési helyszínt megismerte, és a kivitelezési munka lefolytatására az ahhoz 
szükséges ismeretek birtokában vállalkozik. 

4.4. Vállalkozó a munkakezdést, valamint a műszaki vezetőjének adatait köteles bejelenteni a 
területileg illetékes építési hatóságnak. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési 
munkálatokat a munkaterület átadásakor megkezdeni, és egyidejűleg az építési naplót 
megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani. 

4.5. Az építkezéshez esetleges szükségesség esetén az ideiglenes víz és elektromos energia ve-
zetékek kiépítése, a közműtulajdonosokkal történő megállapodás megkötése, a kapcsolódó 
költségek valamint a fogyasztási díjak viselése Vállalkozó feladata. 

4.6. A Vállalkozó legalább 2 munkanappal korábban telefax útján, értesíti a műszaki ellenőrt az 
eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének idő-
pontjáról, hogy az elfedés előtt a műszaki ellenőr az ellenőrzést elvégezhesse. Az értesítést 
köteles az építési naplóba mellékletként csatolni. 

4.7. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűz-
rendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról. 

4.8. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes műszaki és technológiai előírásoknak 
megfelelő I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatko-
zik. 

4.9. A Vállalkozó felelős minden olyan másra át nem hárítható kár megtérítéséért, melyet a 
szerződés tárgyát képező munka végzése során az Építtetőnek, vagy harmadik félnek oko-
zott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél az Építtetővel szemben kívánja érvényesíte-
ni. 

4.10. Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a költségvetésben kiírt anyagot nem tudja 
beszerezni, úgy az Építtető előzetes hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azonos 
műszaki paraméterekkel rendelkező és műszaki színvonalú más anyagot beépíteni, melyet 
a tervezővel és a műszaki ellenőrrel is egyeztetni kell. 

4.11. A Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt és az Építtetőt haladéktalanul értesíteni, amennyi-
ben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés 
szerinti teljesítésében. 

4.12. Ha a Vállalkozó önhibáján kívülálló okok miatt nem tudja teljesíteni a szerződésben foglal-
takat, erről haladéktalanul tájékoztatja telefonon és levél formájában az Építtetőt és a mű-
szaki ellenőrt. 

4.13. Vállalkozó feladata az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció és a nyertes 
ajánlat szerinti megvalósítás, függetlenül attól, hogy a tételes költségvetés tartalmaz-e 
minden munkarészt, mennyiséget. 

4.14. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig az egész kivi-
telezési terület őrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni. Kivitelező felel a 
munka-, baleset-, tűz-, vagyon- és környezetvédelmi előírások betartásáért. Az esetlegesen 
bekövetkezett balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása a Vállalkozó feladata, il-
letve az erkölcsi és anyagi terhet a Vállalkozó viseli. 

4.15. A kivitelezési munkálatok során keletkezett hulladékok kezelését az építési hulladék kezelé-
séről szóló jogszabály alapján kell biztosítani. A hulladék engedéllyel rendelkező kezelőhöz 
történő elszállítása a Vállalkozó feladata. 

4.16. A Vállalkozó kizárólag a kivitelezés azon részei tekintetében vehet igénybe alvállalkozót, 
melyet ajánlatában megjelölt. 
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4.17. A szerződés teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely 
a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. Ilyen alvál-
lalkozók: 

Alvállalkozó neve: ……………………….. 

Adószáma: ……………………….. 

4.18. A Vállalkozó köteles az Építtetőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban meg-
jelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, ame-
lyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, 
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárás során előírt 
kizáró okok hatálya alatt. 

4.19. Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban 
részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak az Építtető hozzájárulásával és 
abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó vagy szakember, ha a szerző-
déskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott 
lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó vagy szakember bizonyítható hibás teljesítése mi-
att a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval 
vagy szakemberrel, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval, szakemberrel együtt is megfelel 
azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljá-
rásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 

4.20. A fenti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a nem természetes személy alvállalkozó jog-
utódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással 
megszűnik. 

4.21. A Vállalkozó a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel kötelezettséget vállal arra, 
hogy nem fizet, illetve számol el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költsé-
geket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő tár-
saság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökken-
tésére alkalmasak. 

4.22. A Vállalkozó a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontjára tekintettel kötelezettséget vállal arra, 
hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Épít-
tető számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

4.23. Ha a jelen szerződés teljesítése érdekében a közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlattevők 
projekttársaságot hoznak létre, a jelen szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek a pro-
jekttársaság létrejöttének időpontjától a projekttársaságot illetik meg, illetve terhelik. Eb-
ben az esetben az ajánlatban megjelölt alvállalkozók a projekttársasággal kötelesek a szer-
ződés teljesítéséhez szükséges szerződéseket megkötni. 

4.24. A projekttársaság és a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen 
felelnek. 

4.25. Projekttársaság létrehozása esetén a Kbt. 129. §-ában előírtak is alkalmazandóak. 

4.26. A beruházásra az Építtető vissza nem térítendő támogatást nyert el a 4/2012. (III.1.) BM 
rendelet alapján. A pályázati konstrukció valamint a megkötött támogatási szerződés elő-
írásai szerint a beruházás során 684.650 forint erejéig határozott idejű közfoglalkoztatási 
jogviszony keretében közfoglalkoztatottat kell alkalmazni. A közfoglalkoztató az Építtető. A 
Vállalkozó vállalja, hogy az Építtető által a megadott értékben közfoglalkoztatás keretében 
alkalmazott személyeket a kivitelezés során foglalkoztatja. 
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5. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
5.1. Vállalkozó az elvégzett munkára és a beépített anyagokra az érvényben lévő jogszabályok 

[Ptk. 305. § (3) bekezdés, a 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM és a 12/1988. 
(XII.27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet] szerinti kötelező alkalmassági idő mellett a tel-
jesítéstől számított 36 hónapig teljes körű jótállást vállal. 

5.2. Jótállási hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles: 

- üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 2 munkanapon belül a hiba helyszíni 
felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni, a javítást megkezdeni és a 
lehető legrövidebb időn belül elvégezni, 

- üzemelést nem gátló hiba esetén, 5 munkanapon belül kitűzött helyszíni bejáráson nyi-
latkozattételre jogosult képviselővel megjelenni, vállalását határidő megjelölésével 
megtenni és a javítást a vállalt határidőre elvégezni és a hiba kijavítását a helyszíni bejá-
rástól számított 10 munkanapon belül megkezdeni. 

5.3. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén naptári naponként 50.000 Ft azaz Ötvenezer 
forint késedelmi kötbért tartozik fizetni az Építtetőnek a (rész)teljesítési határidőt követő 
naptári naptól számítva. 

5.4. Amennyiben a Vállalkozó a 3.2. pontban meghatározott végső teljesítési határidőt követő 
30. naptári napig nem teljesíti hiánytalanul a szerződésben foglalt kötelezettségeit, úgy 
meghiúsulási kötbért fizet az Építtető részére. A meghiúsulási kötbér összege a szerződéses 
teljes nettó ajánlati ár 20 %-a azaz Húsz százaléka. A kötbér a teljesítési határidőként meg-
jelölt napot követő 31. naptári napon érvényesíthető. 

 

6. Pénzügyi feltételek 
6.1. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 

6.2. Az Építtető nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevé-
kenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

6.3. Az Építtető a Vállalkozó részére …… forint összegű előleget biztosít. 

6.4. Az előleg a Vállalkozó által benyújtott előlegszámla alapján, az építési beruházások közbe-
szerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekez-
dése szerint az építési munkaterület átadását követő tizenöt napon belül, átutalással kerül 
kifizetésre. Az előleg elszámolására az első részszámlában kerül sor. 

6.5. A Vállalkozónak a szerződés teljesítése során három részszámla és egy végszámla benyújtá-
sára van lehetősége. 
A részszámlák a 3.4. pontban rögzített 1–3. építési szakaszok teljes körű, hiánytalan, a mű-
szaki ellenőr által igazolt teljesítését követően nyújthatók be. Valamennyi részszámla a tel-
jes beruházási költség 25 százalékának megfelelő összegről kerülhet kiállításra. 
A végszámla 100 százalékos készültségi fok esetén, az igazolt teljesítést (az eredményes át-
adás-átvételi eljárás lezárását) követően nyújtható be. 

6.6. A Vállalkozó száz százalékos készültségi fok esetén, az eredményes műszaki átadás-átvételt 
követően, az Építtető által kiadott teljesítésigazolás birtokában végszámlát nyújthat be. 

6.7. Vállalkozó a számlákat az Építtető nevére és címére kiállítva, formailag is megfelelően, leg-
alább 2 példányban a műszaki ellenőrnek küldi meg teljesítésigazolás végett. 

6.8. A számla ellenértékét az Építtető a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában ha-
tályos Kbt. 130. § (3) és (5) bekezdésében illetve az építési beruházások közbeszerzésének 
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részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ában előírtak szerint, 
banki átutalással egyenlíti ki. 

6.9. Az időjárás miatti esetleges állásidő alatt a munkavégzés helyén maradt eszközökre és gé-
pekre semmilyen kártérítés nem fizethető. 

6.10. Az Építtető tájékoztatja a Vállalkozót, hogy jelen szerződés, és ennek teljesítése esetén a 
kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik. 

 

7. Műszaki átadás-átvétel 
7.1. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének feltétele a rendeltetésszerű használhatóság. 

7.2. A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról öt nappal korábban írásban értesíti a műszaki ellenőrt 
(készre jelentés), aki a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik. 

7.3. A műszaki átadás-átvételi eljárást a készre jelentés alapján a teljesítés időpontját követő öt 
napon belül meg kell kezdeni és azt huszonöt napon belül be kell fejezni. 

7.4. Amennyiben az Építtető az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt 
követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a 
szerződésben meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítés-
igazolást köteles kiadni. 

7.5. Az Építtető a hiba- és hiánymentes teljesítést követően adja ki a teljesítésigazolást. 

7.6. A Vállalkozó köteles az Építtetőnek átadni az átadás-átvételi eljárás lezárásáig az átadási 
dokumentumokat melynek tartalmaznia kell három példány megvalósulási dokumentációt, 
a beépített anyagok minőségi tanúsítványát, jótállási és garancia dokumentumait, a vizsgá-
lati eredményeket, a kivitelezői nyilatkozatokat, a hitelesítések jegyzőkönyveit, a felmérési 
és építési naplót, a használati és üzemeltetési utasításokat egy–egy eredeti és kettő–kettő 
másolati példányban. (A minőségi tanúsítványokat a Vállalkozó az érintett anyagok beépí-
tése előtt bemutatja a műszaki ellenőr részére, azok meglétét építési naplóban kell rögzí-
teni.) 

7.7. A műszaki ellenőr köteles az elvégzett munkát a kitűzött átadás-átvételi eljárás során meg-
vizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső 
költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyző-
könyvben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a 
rendeltetésszerű használatot, az Építtető vagy a műszaki ellenőr az átadás-átvételt megta-
gadhatja. Ez esetben Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles új átadás-
átvételi időpontot megjelölni, és azon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányossá-
gokat kijavítani, illetve megszüntetni. 

7.8. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányosságok miatt, amelyek más 
hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák foly-
tán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

7.9. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn be-
lül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha az Építtető a munkát nem vette át. 

7.10. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni 
(utófelülvizsgálati eljárás). Az Építtető készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg 
arra a Vállalkozót. 

7.11. A szerződés szerinti jótállási idő végén a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejá-
rás). Az Építtető készíti elő a garanciális bejárást és hívja meg arra az érintetteket. 
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8. Kapcsolattartás 
 A Felek kijelölik képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka tekintetében. A képviselő 

jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező munkát érintő ügyekben. 
 

Építtető képviselője: 
Név:  
Telefon, fax:  
 
Műszaki ellenőr: 
Név:  
Telefon, fax:  
 
Vállalkozó, képviselői: 
Név:  
Telefon, fax:  
 
Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 
Telefon, fax:  
 
Szerződő felek részéről fenti személyek, továbbá a tervező képviselője jogosult az építési 
naplóba bejegyzést tenni. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért 
és irányításáért a Vállalkozó által kinevezett építésvezető és a Vállalkozó felelős műszaki 
vezetője a felelős. 

 
9. Irányadó jog, jogviták 
9.1. A Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt esetekben az Építtető jogosult és egyben köteles 

jelen szerződést felmondani. Az ilyen felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűné-
se előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

9.2. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény, valamint a Kbt., és az egyéb, idevonatkozó jogszabályok előírásai az 
irányadóak. 

9.3. Amennyiben a szerződés egyes kikötései érvénytelennek minősülnének, ezen részbeni ér-
vénytelenség nem érinti az egész szerződés érvényességét. Az érvénytelen rész helyett az 
érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló, hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonat-
kozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen rész nélkül a szerződést a Felek 
nem kötötték volna meg. 

9.4. A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdé-
seket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére az Építtető 
székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerződő felek. 


