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1.  A DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK 

Ajánlatkérő:  Lőrinci Város Önkormányzata  

 székhely: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. 

  

Ajánlattevő:  A Kbt. 3. § 1. pontja értelmében:  az a gazdasági szereplő, aki (amely) 

a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be 

 

Ajánlattételi felhívás:  Az Ajánlatkérő által indított a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint 

indított közbeszerzési eljárásban az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplők részére közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívás. 

 

Dokumentáció:  Az Ajánlattételi felhívás kiegészítésére és a megfelelő ajánlattétel elő-

segítése érdekében kiadott közbeszerzési dokumentumok: útmutató az 

ajánlattételhez (az ajánlat elkészítéséhez szükséges információk), be-

nyújtandó igazolások és nyilatkozatok jegyzéke, szerződéstervezet, 

nyilatkozatminták, valamint a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 

15. §-ának megfelelő közbeszerzési dokumentumok. 

 

Ajánlat:  Az Ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban foglaltakra 

tekintettel az ajánlattevő által készített ajánlat az összes csatolt mel-

lékleteivel együtt. 

 

Alvállalkozó:  az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredmé-

nyeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevon-

tan közvetlenül vesz részt, kivéve 

 a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog 

alapján végzi, 

 b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalma-

zót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját, 

 c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladóját. 

  

 A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesí-

tett aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő saját teljesíté-

sének arányát. 

 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet: Az előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására tá-

maszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jel-

legétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, 

ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelménye-
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ket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erő-

forrására vagy arra is támaszkodik. A gazdasági, pénzügyi alkalmas-

ság igazolásának kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerző-

désben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alá-

támasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások ren-

delkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása esetén az a szervezet, 

amelynek adatait az ajánlattevő felhasználja, a Ptk. 6:419. §- ában 

foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesí-

tésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért 

kár megtérítéséért. 

  

 A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a szakemberek végzettségére kép-

zettségére, rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a 

releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó köve-

telmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor 

veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet való-

sítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség 

van. 

 A Kbt. 138. § (2) bekezdése ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez 

az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § 

(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 

valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához 

bemutatott szakembereket. E szervezet vagy szakember bevonása ak-

kor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha az ajánlat-

tevő e szervezet, vagy szakember nélkül, vagy a helyette bevont új 

szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági 

követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél  a köz-

beszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt 

felelt meg. 

 

Jogszabályi hivatkozások: 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.) 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizá-

ró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjá-

ról 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházá-

sokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabá-

lyairól 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
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2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

(Ctv.)  

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakma-

gyakorlási tevékenységekről 

2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről (Ptk.)  

 

2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE 

 

Az Ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban ki-

egészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az Ajánlattételi Felhívás 1.) b) 

pontjában megjelölt címen.  

 

Szóban kiegészítő tájékoztatást kérni nem lehet. Ajánlattevő a kérelmén tüntesse fel azon 

pontos címet (e-mail címet), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri. A kiegé-

szítő tájékoztatást a gazdasági szereplők azonos feltételekkel kapják meg írásban, e-mail 

útján. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, amikor a gazdasági szerep-

lő a kiegészítő tájékoztatást e-mail útján megkapta 

 

Az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet – kérdéseket tehet fel – az Ajánlattételi 

felhívásban és a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlat benyújtására 

nyitva álló határidő lejárta előtt. A kiegészítő tájékoztatás kérést ésszerű időben kell fel-

tenni, annak érdekében, hogy ajánlatkérő szintén, a hivatkozott jogszabályhelyben előírt 

ésszerű időben megválaszolhassa azokat. Ajánlatkérő legkésőbb az ajánlattételi határidő 

lejártát megelőző 4 munkanapon feltett kérdéseket tekinti ésszerű időben feltett kérdés-

nek. A kiegészítő tájékoztatást egyidejűleg kapják meg az ajánlattevők a kérdések szö-

vegével, de a kérdést feltevő megnevezése nélkül. 

 

Ajánlattevőknek e-mailben vissza kell az ajánlatkérő képviselője részére igazolniuk, hogy 

a kiegészítő tájékoztatást megkapták. Ugyanezen előírás vonatkozik az ajánlatkérő vagy 

képviselője által a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők részére küldött valamennyi 

dokumentum esetére is. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a Do-

kumentáció részévé válnak. 

 

A Kbt. 114. § (5) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meg-

hosszabbíthatja, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása szükséges, azonban az 

ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembe vételéhez nem áll megfele-

lő idő rendelkezésre. Ebben az esetben ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghosz-

szabbításáról egyidejűleg, közvetlenül tájékoztat valamennyi ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplőt a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján. 

 

3.  AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI 
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Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az ajánlattevő-

ket terhelik. Az ajánlatkérő nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg vesztesé-

gekért, amelyek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlattevőnél 

merültek fel. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető az ajánlat elkészítésével 

és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére 

4.  AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  

Az ajánlattevőknek az Ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban meghatározott tar-

talmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és be-

nyújtaniuk. Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze és azonosítsa a teljes dokumen-

táció átvételét a tartalomjegyzék felsorolása szerint. Nem fogadható el semmiféle kifogás 

azon az alapon, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének át-

vételét. Ahol az Ajánlattételi felhívás vagy a jelen dokumentáció egyszerű másolatot em-

lít, azon fénymásolatot kell érteni, amelyet hitelesíttetni nem kell. 

 

Ajánlattevő felel azért, hogy az általa a jelen közbeszerzési eljárás során szolgáltatott 

adatok a valóságnak megfelelnek. Ezzel összefüggésben ajánlatkérő nem felel azért, hogy 

az ajánlattevő által megadott elérhetőségek valamelyikén továbbított bármely 

dokumentum ajánlattevői oldalon felmerült technikai okok vagy hibás adatközlés 

következtében határidőben vagy egyáltalán nem érkezik meg. Ajánlatkérő az ajánlattételi 

határidő lejártát követően kizárólag a benyújtott ajánlat felolvasólapján feltüntetett 

elérhetőségeket veszi figyelembe a hiánypótlási felhívás, indokolás/ felvilágosítás kérés 

és egyéb tájékoztatások stb. megküldése során. 

 

5.  AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI 

 

5.1 Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtandó ajánlatnak az alábbi iratokat kell 

tartalmaznia: 

1. Fedlap (ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya)   
2. A dokumentációban meghatározott tartalommal  
készített Felolvasólap (Minták) 

 

3. Tartalomjegyzék (oldalszámokkal)  
4. Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat: 
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okokról (Minták) 

 

5. Közös ajánlattétel esetén együttműködésről szóló megállapodás 
(adott esetben) 

 

6. Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat: 
Nyilatkozat  a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) és kc) alpontja 
szerinti  kizáró okok tekintetében. (Minták) 

 

7. Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat: 
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2), (4) és (6), a Kbt. 65. § (7) bekezdésében 
foglaltakról (Minták) 

 

8. Kbt. 66. § (8) bekezdése szerinti irat (kapacitásait rendelkezésre bo-
csátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettség-
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vállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés telje-
sítéséhez erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésé-
nek időtartama alatt)  
 
Ezen iratot abban az esetben kell csatolni, amennyiben ajánlattevő 
a műszaki szakmai alkalmassági minimumkövetelmény igazolásá-
hoz vesz igénybe kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet 
 
9. Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat: 
Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint az alkalmassági köve-
telmények teljesítéséről. (Minták)  

 

10. Nyilatkozat a feltételek elfogadásáról és a Kktv. szerinti minősítés-
ről (Minták) 

 

11. Az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, 
hogy az általa igazolni kívánt műszaki illetőleg szakmai alkalmassági 
minimumkövetelmények teljesülnek. (Minták)  

 

12. Az ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az ajánlatot aláíró cég-
jegyzésre jogosult, továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szervezet 
(amennyiben ajánlatkérő ilyen szervezetet igénybe kíván venni) aláírási 
címpéldányát, aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az 
ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a meghatal-
mazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Jelen ponttal 
összefüggésben Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy 
kizárólag azon személy(ek) vonatkozásában szükséges aláírási címpél-
dány / ügyvéd által ellenjegyzett aláírási minta benyújtása, amely sze-
mély(ek) az ajánlatot alkotó valamely dokumentumot  ajánlattevő, al-
vállalkozó valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő képviseletében aláírta (aláírták). 

 

13. Nyilatkozat felelősségbiztosításról (Minták)  
14. Beárazott tételes költségvetés (.xls formátumban is)  
15. Sávos műszaki ütemterv a feladatok elvégzésének időtartamáról   
 

5.2 Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtandó : 

 

Amennyiben a céginformációs honlapján nem megismerhető, úgy a be-
számoló mérleg és eredménykimutatás része benyújtandó Ajánlatkérő 
Kbt. 69. § szerinti felhívására. 
 
vagy 
Amennyiben az ajánlattevő az előírt irattal azért nem rendelkezik az 
Ajánlatkérő által előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, az 
alkalmasságát a 
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jo-
gosult igazolni, azonban ezen iratot Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti 
felhívására köteles ajánlattevő csatolni. 
vagy 
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Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval, mert 
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámo-
ló/árbevételről szóló nyilatkozat  benyújtása nem lehetséges, az érintett 
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérés során köteles alátámasztani, 
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámo-
ló/árbevételről szóló nyilatkozat  benyújtása nem lehetséges és köteles 
tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági minimumkövetelmény és iga-
zolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfo-
gadott módjáról, ezen igazolást Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhí-
vására köteles ajánlattevő csatolni. 
Az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozóan Ajánlatkérő Kbt. 
69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a Kr. 23. §-ára tekintettel a Kr. 22. 
§ (3) bekezdése alapján az alábbi tartalmú, szerződést kötő másik fél által 
kiállított igazolást kell  benyújtani: 
útfelújítási, kátyúzási, aszfaltozási munkák tárgyú építési beruházásai-
nak ismertetése minimálisan az alábbi tartalommal: 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye), 
- a referenciát adó személy megnevezése, elérhetősége (telefonszám), 
- az építési beruházás tárgya, mennyisége  
- a teljesítés ideje [a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárulásának napja 
(év, hónap és nap)], 
- a teljesítés helye, 
- az ellenszolgáltatás nettó összege, 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e. 
Az ismertetésből az M.1. pont szerinti valamennyi alkalmassági 
követelménynek való megfelelésnek egyértelműen kiolvashatónak kell 
lennie. 
 

 

 

A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és Ctv. hatálya alá tartozó esetben 

cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani. (Ajánlatkérő cégszerű aláírás alatt a cégnyil-

vánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. 

§-a szerinti cégszerű aláírást érti.)  

Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.  

 

Az ajánlattevő nem köteles a jelen dokumentáció mintáit felhasználva megtenni ajánlatát. 

Ajánlatkérő azonban ezzel összefüggésben fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a 

benyújtott ajánlatban szereplő nyilatkozatokat a jelen dokumentációban szereplő minták 

tartalmára is figyelemmel bírálja el.   

 

6.  KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

A közös ajánlattevőktől ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozásának lehetőségét kizárja. 

 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 
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A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 

ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértel-

műen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.  

Az ajánlathoz be kell nyújtani a közös ajánlattevők megállapodását, amely tartalmazza a 

felelősségvállalásra (egyetemleges felelősség a szerződés teljesítésért), valamint a szer-

ződés teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket. 

 

Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegé-

szítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indo-

kolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tá-

jékoztatását, illetve felhívását a képviselőnek küldi meg. 

 A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felel-

nek. 

 

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határ-

idő lejárta után változás nem következhet be. 

 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlatte-

vők együttesen is megfelelhetnek. 

 

7.  AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK 

 

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések, átírások, kivéve az ajánlattevő által 

tett hibakiigazításokat, melyeket a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa erre írás-

ban felhatalmazott személy kézjegyével kell ellátni. Az írásbeli felhatalmazást az ajánlat-

hoz csatolni kell.  

 

Az ajánlati példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén Ajánlatkérő a papír alapú pél-

dányt tekinti irányadónak. 

 

Az ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozat, igazolás, okirat tekintetében be kell 

nyújtani a magyar nyelvű fordítást is, ennek keretében ajánlatkérő az ajánlattevő általi 

felelős fordítást is elfogadja. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, 

amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az 

mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az aján-

lattevő a felelős. 

 

8.  AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 

Az ajánlat egy darab eredeti és a papír alapú eredeti példánnyal mindenben megegyező 

egy darab elektronikus (CD/DVD) másolati példányát egy közös borítékban/csomagban 



 11

kell elhelyezni, lezárni és az Ajánlattételi felhívás 15.) pontjában megjelölt helyre kell 

eljuttatni. Az ajánlat formai követelményei az Ajánlattételi felhívás 15.) pontja szerint. 

 

A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, 

ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.  

 

Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja.  

 

Az ajánlatokat postai úton is be lehet nyújtani. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot 

(pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az Ajánlattevő vi-

seli.  

 

9. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA  

 Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az Ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. 

 

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő képviselője bontja fel. Az ajánlatok felbontásakor ismerte-

tésre kerül az Ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb 

számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.  

 

Az ajánlatok felbontásáról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól szá-

mított öt napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek. Ajánlatkérő a határidő után be-

érkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet vesz fel és azt az összes – beleértve 

az elkésett – ajánlattevőnek megküldi. 

 

10.  AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok, megfelel-

nek-e a közbeszerzési dokumentumokban (ajánlattételi felhívás, jelen dokumentáció, va-

lamint – amennyiben az eljárásban sor került rá – a kiegészítő tájékoztatásban) foglaltak-

nak, továbbá a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatkérő köteles meg-

állapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az 

eljárásból ki kell zárni.  

 

Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes el-

lenőrzésére köteles az ajánlattevő 2. -3. számú minta szerinti nyilatkozatát elfogadni, va-

lamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 

71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.  

 

A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli. 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az 

értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munka-

napos határidő tűzésével felhívni az alkalmassági követelmények tekintetében az Ajánlat-
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tételi felhívásban előírt igazolási mód szerinti iratok benyújtására. A kapacitásait rendel-

kezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az 

igazolásokat benyújtani. Ha az legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő nem vagy az eset-

leges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az, 

az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési 

szempontokra figyelemmel a következő legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel 

az igazolások benyújtására. Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, ha-

nem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb 

ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására (amennyiben az értékelés módszerét 

figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egy-

máshoz viszonyított sorrendje nem változik).  Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben 

csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági köve-

telmények szerinti kritériumok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak 

szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.  

 

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő Közbeszerzési Bírálóbizottsága (a továbbiakban: Bírálóbi-

zottság) értékeli az Ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján.  

 

Jelen eljárásban meghatározott értékelési szempont:  

a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerint).  

 

10. 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár  

Az ajánlatban szereplő egységáraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők sem-

milyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó aján-

latot. 

A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 

függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb. 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vál-

lalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. 

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés va-

lutaneme is csak ez lehet.  

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyá-

nak eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betar-

tásához szükségesek. 

Az ajánlatkérő felkéri az ajánlattevőket, hogy az árkialakítás, illetve a költségvetés kitöl-

tése során az alábbi kikötéseket is vegyék figyelembe: 

Az ajánlati árat úgy kell kialakítani, hogy az tartalmazza az ajánlattevőnek az építési be-

ruházás elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét. 

A nyertes ajánlattevő által meghatározott ajánlati árak fix árnak tekintendőek. A nyertes 

ajánlattevő a költségvetésben meghatározott költségeken felül egyéb díj- vagy költség-

igénnyel nem fordulhat az ajánlatkérő felé.  

A nettó árak a mindenkor hatályos ÁFA mértékével kerülnek elszámolásra. 
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Amennyiben a felolvasólapon közölt ellenszolgáltatási összeg és a költségvetés(ek)ben 

meghatározott ellenszolgáltatási összeg eltér, az ajánlatkérő az árazott költségvetés(ek) 

adatai alapján ellenőrző számítást végez, és amennyiben a számítás helyes, a költségve-

tést tekinti irányadónak. Amennyiben a költségvetésben nyilvánvaló számítási hiba van, 

annak javítását a Kbt. 71. § (11) bekezdés alapján az ajánlatkérő végzi el.  

 

Az értékelés alapját az Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen képezi. 
 
módszer: a Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1. útmutatója  
III.A1 ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.  

(előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb:  

 

Pontszám (P) = Alegjobb/Avizsgált × (Pmax - Pmin)+ Pmin 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin:  a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

 

Árazott költségvetésre vonatkozó szabályok 

Ajánlatkérő a Kbt. 3.§ 21. pontjában foglaltakra tekintettel árazatlan költségvetési kiírást 

bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. 

 

Az ajánlattevőknek kötelezettsége ajánlatuk részeként a kiadott költségvetés beárazott 

módon történő benyújtása. A kiadott árazatlan költségvetést kitöltve, változatás – adott 

esetben figyelemmel a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra - nélkül kell benyújtani pa-

pír alapon, valamint elektronikus adathordozón is! Az elektronikus adathordozón rögzí-

tett elektronikus ajánlati példány esetén az árazott költségvetést xls formátumban is kell 

csatolni. 

 

A költségvetést úgy kell összeállítani, hogy a kiadott árazatlan költségvetési kiírás min-
den tételét be kell árazni nettó magyar forintban, pozitív egész számokkal kifejezve.  
 
A költségvetésbe – Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás keretében történő rendelkezése 
nélkül – új sorokat beszúrni nem lehet, illetőleg abból törölni sem lehet. 
 
Mennyiségi és tételes eltéréseket az ajánlatban észrevételezni nem lehet, arra vonatkozó-

an kiegészítő tájékoztatás kérés keretében kell iránymutatást kérni Ajánlatkérőtől.  

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben kiegészítő tájékoztatás keretében nem 
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észrevételezi az esetlegesen elmaradt, de a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges 

tételeket, úgy a teljességi nyilatkozatára is tekintettel a munkálatokat köteles elvégezni az 

általa vállalt átalányáron, külön díjazás felszámítása nélkül (többletmunka).  

 
Kiegészítő tájékoztatás keretében történő ajánlatkérői iránymutatás nélkül az ára-
zatlan költségvetés semmilyen módon nem módosítható.  
 
A Dokumentációban esetlegesen gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás csak a tárgy 

jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal Ajánlatkérő az adott funk-

ciónak megfelelő, azzal egyenértékűt is elfogad. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek 

ajánlatában kell igazolnia. 

 

Amennyiben Ajánlattevő a költségvetésben szereplő műszaki tartalomtól eltérő típusokat 

jelöl meg ajánlatában, úgy az emiatt esetlegesen felmerülő többlet költségek és feladatok 

ajánlattevőt terhelik. Ajánlattevőnek a megadottól eltérő típusmegajánlás esetén az 

egyenértékűséget az ajánlatban igazolnia kell, színes fényképpel, illetve műleírással. 

 

Amennyiben Ajánlattevő a költségvetésben szereplő műszaki tartalomtól eltérő típusokat 

nem jelöl meg, ajánlata műszaki tartalma a költségvetésben szereplő műszaki tartalom 

szerint valósítandó meg.  

 

Ha a megadottól eltérő típust/gyártmányt ajánl meg, abban az esetben Ajánlattevőnek 

ajánlata részeként egy külön nyilatkozatban kell rögzítenie, hogy mely tételeknél mi a 

konkrét ajánlata (gyártmány és/vagy típus), fejezet és tételszám megjelölésével, a műsza-

ki dokumentációban (tervekben, leírásban) rögzített paraméterek figyelembevételével is. 

 

10. 2 Jótállás időtartama : 
 

Hónapokban kifejezve kell megadni.  

módszer: A pontszámok megadása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességé-
ben legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok 
elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) alapján III.A1 bb) pontja szerinti 
egyenes arányosítás módszerével történik.  
(előny a nagyobb) 
 
           A vizsgált 
 P =    --------------  ( P max– P min) + P min 
           A legjobb 
 
P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:   a pontskála felső határa  
Pmin:   a pontskála alsó határa  
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)  
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
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Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján a 60 hónapot meghaladó vállalásokra a 
felső ponthatárral azonos számú pontszámot ad. A 12 hónapot el nem érő vállalás esetén 
az ajánlat érvénytelen. 
 

10.3 Az ajánlatok értékelési szempont szerinti értékelése: 

 

Ajánlatkérő az adott értékelési részszempont esetében az adott ajánlat fenti módszerrel 

megállapított pontszámát (2 tizedesjegyre kerekítve) megszorozza az adott részszem-

ponthoz tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.  

 

Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú ajánlat, amelynek az összpontszáma a legna-

gyobb. 

 

A Bírálóbizottság szakvéleményt készít a döntéshozó részére, amelyben javaslatot tesz az 

érvénytelen és érvényes ajánlatokra, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkal-

masságának vagy alkalmatlanságának megállapítására, valamint a nyertes ajánlattevőre 

(adott esetben a nyertest követő második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőre). 

 

10.4 Műszaki ütemterv: 

 

Ajánlattevőknek az ajánlat részeként, de nem értékelési részszempontként szükséges 

műszaki ütemtervet készíteniük az útfelújítási munkákra vonatkozóan: 

 

A Műszaki ütemterv tartalmi követelményei az alábbiak: 

Heti pontossággal ellenőrizhetőek legyenek az adott héten elvégzendő munkák. A mun-

kafolyamatok logikai sorrendbeállításával, technológiai folyamatok és az ahhoz szüksé-

ges idők figyelembevételével kell összeállítani a műszaki ütemtervet úgy, hogy mely 

munka mikor kerül kivitelezésre  

Ennél részletesebb ütemterv is elfogadható azzal, hogy a jelen dokumentáció szerinti kö-

vetelmények minimumkövetelmények azzal, hogy az olyan ajánlat, amely a jelen pont 

szerinti követelményeknek nem megfelelő ütemtervet tartalmaz az ajánlat érvénytelensé-

gét vonhatja maga után. A műszaki ütemtervnek tartalmaznia kell:az építési tevékenysé-

geket, és azok időtartamát 

 

Ajánlattevő felel azért, hogy az általa a közbeszerzési eljárás során szolgáltatott adatok a 

valóságnak megfelelnek. Ezzel összefüggésben ajánlatkérő nem felel azért, hogy az aján-

lattevő által megadott elérhetőségek valamelyikén továbbított bármely dokumentum aján-

lattevői oldalon felmerült technikai okok, vagy hibás adatközlés következtében határidő-

ben vagy egyáltalán nem érkezik meg. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát köve-

tően kizárólag a benyújtott ajánlat felolvasó lapján feltüntetett elérhetőségeket veszi fi-

gyelembe a hiánypótlási felhívás, indokolás/ felvilágosítás kérés illetve egyéb tájékozta-

tások stb. megküldése során.  
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Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció egyszerű másolatot említ, azon fény-

másolatot kell érteni, melyet hitelesíttetni nem kell. 

 

12. AZ ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSE 

Az eljárást lezáró döntést az Ajánlatkérő Döntéshozója hozza meg, az érvényes ajánlatok 

értékelését követően. 

Ajánlatkérő jelen eljárásban külön eredményhirdetést nem tart.  
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KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 

- tervezet - 
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KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről   
Lőrinci Város Önkormányzata  
székhely: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26,  
adószám: ………………………..  
bankszámlaszám: ……………………………………,  
képviseli: Víg Zoltán polgármester), mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), illet-
ve 
 
másrészről a(z) <…nyertes ajánlattevő neve…>  
székhely: ……………………………….,  
Cg.: …………………………,  
adószám: ………………………….,  
bankszámlaszám: ……………………………………….,  
vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma:……………………., 
képviseli: …………………………….,  
képviselő elérhetősége:……………………….. 
mint kivitelező (továbbiakban: kivitelező)  
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

I. Előzmények 
 
1.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a megrendelő, mint ajánlatkérő 2015.. év április hó 
13 napján, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 
115.  § (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást indított „Lőrinci belterületi utcák 
kátyúzási és a Viola u., József A. u., Pozsonyi u., Tabán u., Erőmű kiskörút útfelújítási 
munkái” tárgyban.  
 
1.2./ Az 1.1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a megrendelő számára a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot a kivitelező tette, akit a megrendelő erre tekintettel a 
közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított. 
 
1.3./ A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési 
eljárás eredményeként, az ajánlattételi felhívás, valamint dokumentáció és a kivitelező 
által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg. 
 

II. A szerződés tárgya 
 
2.1./ A megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli a kivitelezőtől a jelen szer-
ződés 1. sz. mellékletét képező költségvetésben szereplő munkák elvégzését a jelen szer-
ződésben foglalt feltételek szerint (a továbbiakban: építési munka). 
 
2.2./ A kivitelező a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a megrendelő által a szerző-
dés 2.1./ pontjában leírtak szerint megrendelt építési munkát a megrendelő részére szer-
ződésszerűen és határidőben elvégzi. 
 

III. A teljesítés helye és határideje 
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3.1./ A kivitelező a jelen szerződés tárgyát képező építési munkát a jelen szerződés 1. sz. 
melléklete szerinti helyszíneken köteles elvégezni és ott azt a megrendelő kapcsolattartó-
ja részére a jelen szerződés 3.3./ pontja szerinti átadás-átvételi eljárás útján átadni. 
 
3.2./ A felek rögzítik, hogy a kivitelező az építési munkák útfelújítási munkáit a jelen 3. 
sz. melléklete szerinti műszaki ütemterv szerinti ütemezés szerint, míg a kátyúzási mun-
kákat a műszaki ellenőr által meghatározott ütemezés végzi. A teljesítés időtartama 60 
naptári nap. A kivitelező a jelen szerződésben meghatározott építési munkát teljesítési 
helyszínenként a munka befejezését követően rész átadás- átvételi eljárás(ok) keretében, 
továbbá az utolsó munka esetében átadás átvételi-eljárás keretében legkésőbb 2016. 
……napjáig1 köteles a teljesítés jelen szerződés 3.1./ pontban meghatározott helyszínén a 
megrendelő kapcsolattartója részére a 3.3./ pont szerint átadni. A megrendelő előteljesí-
tést elfogad. 
 
3.3./ Az átadás-átvételi eljárás során az elkészült építési kivitelezési munkát és a jelen 
szerződésben foglaltak teljesülését a megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr 
köteles megvizsgálni. A műszaki átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyző-
könyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya a megrendelőt és a kivitelezőt 
illeti. A műszaki ellenőri vizsgálat lefolytatását a 191/2009  (I.28.) Korm.rendelet 24. § 
(1) bekezdése szerinti esetben az építési naplóban is rögzíteni kell. 
 
A kivitelező építési munka illetőleg annak ütemezés szerinti (rész)teljesítét követően 
megrendelőt írásban értesíti (készre jelentés). Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentést 
követő 3 napon belül meg kell kezdeni, és a készre jelentést követő 3 napon belül be kell 
fejezni. Amennyiben az átadásra kerülő építési munka megfelel a jelen szerződés 1.1./ 
pontjában meghatározott ajánlattételi felhívás, Dokumentáció és az ajánlat tartalmának, 
továbbá a jelen szerződés feltételeinek, a megrendelő kapcsolattartója az átadás-átvételi 
eljárást követően – a jelen szerződés 6.3./ pontjában foglaltak figyelembe vételével – tel-
jesítési igazolást ad a kivitelező részére, vagy ellenkező esetben a szerződés teljesítésé-
nek elismerését megtagadja.  
 
3.4./ A kivitelező késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett napokra vonatko-
zóan  a késedelemmel érintett építési munkára eső nettó kivitelezői díj 1%-a/naptári nap 
késedelmi kötbért köteles fizetni a megrendelő részére, azzal, hogy annak összege nem 
haladhatja meg mindösszesen a késedelemmel érintett építési munkára eső nettó kivitele-
zői díj 15%-ának megfelelő összeget Amennyiben az összeg eléri a késedelemmel kése-
delemmel érintett építési munkára eső nettó kivitelezői díj 15%-át, megrendelő a szerző-
dés azonnali hatállyal felmondhatja és kivitelező 3.5/ pont szerinti kötbér megfizetésére 
köteles.  A kivitelező mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a megrendelő mulasztása 
miatt esett késedelembe, vagy késedelmét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint kimenti.  
 
3.5./ Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Kivitelező felelős meghi-
úsul, és kivitelező a szerződésszegését a szerződésszegéssel okozott károkért való felelős-
ség szabályai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, úgy a megrendelő meghiúsulási köt-

                                                 
1 tervezett befejezési határidő: legkésőbb 2016. június 20. (A közbeszerzési eljárás lezárásától függ ezen 
dátum, a teljesítés időtartama 60 nap) 
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bérigényt érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér alapja és mértéke a meghiúsulással érin-
tett építési munkára eső nettó kivitelezői díj 20 %-a. 
 

IV. Fizetési feltételek 
 
4.1./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési 
munka díját a jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt munkatételek és egységkölt-
ségek alapul vételével határozzák meg. A teljes kivitelezői díj megállapítására az építési 
munka kivitelező általi elvégzését követően kerül sor, a 3.3./ pont szerinti átadás-átvételi 
eljárás keretében tételesen felmért, a kivitelező által a szerződés teljesítéséhez műszakilag 
indokolt és ténylegesen elvégzett munka alapján. A felek rögzítik, hogy a kivitelezői díj – 
illetve a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti munkatételek és az egységköltségek – 
megállapítása a közbeszerzési dokumentáció szerinti árazatlan költségvetési kiírás alapul 
vételével történt. 
 
4.2./ A kivitelezőt a szerződésben meghatározott kivitelezési munkák megvalósításáért a 
következők szerinti kivitelezői díj (átalányár) illeti meg: 
 
 3.1.1. Nettó:    …………………………….,-Ft 
 3.1.2. 27% ÁFA:   …………………………….,-Ft 
 3.1.3. Bruttó:   …………………………….,-Ft 
 Mindösszesen:   …………………………….,-Ft 
 
4.3./ Megrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a Megrendelő által megrendelt tevékenység 
nem építési hatósági engedélyköteles, ezért egyenes adózás alá esik.  
Az építési munka ellenértékéről szóló számlákat megrendelő részére ÁFA-val kell kiállí-
tani.  
 
4.4./ Kivitelező megrendelő részére a teljesítményével arányosan nyújthatja be a számláit 
a következők szerint:  
 
4.4.1. Az 1. részszámla: az alábbi munkák szerződésszerű teljesítését követően, a 4.2. 
pont szerinti kivitelezői díj 45 %-áról: 
Viola utca, Pozsonyi utca útfelújítási munkáinak elvégzése, valamint a költségvetésben 
megjelölt valamennyi kátyúzási feladat elvégzését követően 
 
4.4.1. A végszámla a a  József A. u., Tabán u., Erőmű kiskörút útfelújítási munkáinak 
szerződésszerű teljesítését követően, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres (hiba- és 
hiánymentes) lezárását követően nyújtható be a 4.2. pont szerinti kivitelezői díj 55 %-
áról. 
A végszámla kibocsátásának feltétele az építési munkák megvalósulását igazoló doku-
mentumok Megrendelő részére történő átadása. 
 
4.5./ A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 4.2./ pontja szerinti díj nem tartal-
mazza az esetlegesen felmerülő pótmunka díját. Amennyiben a jelen szerződés szerinti 
építési munkához kapcsolódóan pótmunka elvégzésének szükségessége merül fel, úgy ezt 
a pótmunka felmerüléséről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles írásban közölni a 
másik szerződő féllel. A pótmunka díjának meghatározása tételes elszámolás alapján, ki-



 21

fizetése pedig a jelen szerződés 4.3./ pontjában foglaltak szerint történik a Kbt. rendelke-
zéseire figyelemmel. 
 
4.6./ A szerződő felek rögzítik, hogy a megrendelő a jelen szerződés 4.2./ pontjában 
meghatározott, az Áfa összegét is tartalmazó díjat a kivitelező által – az építési munka 
teljes körű, kifogásmentes átadás-átvételét (teljesítést) követően, a megrendelő teljesítés 
igazolására jogosultja által aláírt teljesítési igazolás alapján – kiállított számla ellenében, 
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerinti, a számla kézhez-
vételétől számított 30 napos határidőben köteles megfizetni a kivitelező részére, a kivite-
lező jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára történő banki átutalás útján. A kivitele-
ző a  kifogásmentes átadás-átvételt és a teljesítési igazolás átadását követő legkésőbb öt 
(5) napon belül köteles a számlát kiállítani és megküldeni a megrendelő részére. A szám-
lához a teljesítési igazolás másolatát a kivitelezőnek csatolnia kell. A teljesítés igazolásá-
ra a polgármester jogosult. 
 
Amennyiben a kivitelező a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, a megren-
delő  – figyelemmel a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesí-
teni: 
 

a) a kivitelező(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles(ek) nyilat-
kozatot tenni a megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult 
az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes kivitelező legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyi-
latkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállal-
kozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból,  

c) a megrendelő felhívja a kivitelező(ke)t, valamint a b) pont szerinti alvállalkozó-
kat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg fel-
hívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc 
napnál nem régebbi együttes adóigazolást; 

d) a megrendelő a kivitelezői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kéz-
hezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben 
legfeljebb hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes kivitelezőnek 
és alvállalkozónak; 

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely kivitelezőnek vagy alvállalkozó-
nak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a 
megrendelő a kivitelezői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztarto-
zás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. 

  
4.7./ A megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott építési munka el-
lenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 
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4.8./ Amennyiben a megrendelő a 4.2./ pont szerinti díjat az esedékességet követő 8 na-
pon belül egyszeri írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, a kivitelező a Ptk. 6:155. §-
a szerinti késedelmi kamatra jogosult. 
 
4.8./ A megrendelő tájékoztatja a kivitelezőt arról, hogy a jelen szerződés az adózás rend-
jéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik, amelynek kö-
vetkeztében a megrendelő a kivitelezőnek a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft, 
azaz kettőszázezer forint összeget meghaladó kifizetésnél a teljesítésért abban az esetben 
fizethet, ha a kivitelező bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától 
számított harminc (30) napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást 
a megrendelő részére, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóság-
nál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kivitelező a kifizetés időpontjában szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
 
A felek rögzítik, hogy a fenti együttes adóigazolás késedelmes bemutatásából adódó fize-
tési késedelem miatt a kivitelező késedelmi kamatra, egyéb kártérítésre nem jogosult. 
 
A kivitelező a jelen szerződés aláírásával a fenti tájékoztatást tudomásul veszi, és ameny-
nyiben a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, 
vállalja az említett nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás beszerzését; továbbá kö-
telezettséget vállal arra, hogy alvállalkozóival szemben az Art. hivatkozott 36/A. §-a ren-
delkezéseinek betartásával teljesít csak kifizetést. 
 
4.9./ A kivitelező nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüg-
gésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja sze-
rinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a kivite-
lező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
 
4.10./ A kivitelező a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkeze-
tét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 

V. A felek jogai és kötelezettségei 
 
5.1./ A kivitelező köteles a jelen szerződés tárgyát képező építési munkát a 3.2./ pontban 
meghatározott határidőn belül, a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbe-
szerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, Dokumentációban, illetve a kivitelező ajánlatá-
ban és a meghatározottak szerint a 3.1./ pontban meghatározott helyszínen elvégezni és – 
a 3.3./ pont szerinti átadás-átvételi eljárás(ok) útján – az utolsó műszaki átadás-átvételi 
eljárás esetében legkésőbb 2016. ……... napjáig2 a megrendelő birtokába bocsátani. 
 
5.2./ A kivitelező köteles a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos gépeket, eszközö-
ket, berendezéseket megfelelő mennyiségben, minőségben, összetételben, kapacitásban 
biztosítani a munka megkezdésétől annak teljes folyamatán keresztül a befejezésig. A 
kivitelező kötelezettsége továbbá, hogy a munka ütemezése vagy az ütemezéstől eltérően 
a megrendelői utasítás szerint megfelelő mennyiségű, I. osztályú minőségű anyagot szol-

                                                 
2 tervezett befejezési határidő: legkésőbb 2016. június 20. (A közbeszerzési eljárás lezárásától függ ezen 
dátum, a teljesítés időtartama 60 nap) 
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gáltasson. A kátyúzást forgalom mellett, az aszfaltszőnyegezést a forgalom lezárása mel-
lett kell elvégezni, úgy hogy az ingatlanokról történő kiállást reggel 8.00-ig és este 17.00-
tól biztosítani kell. 
 
5.3./ A kivitelező köteles a jelen szerződés tárgyát képező építési munkát szerződésszerű-
en, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar 
előírásoknak, műszaki szabványoknak és előírásoknak, mindenkori engedélyeknek vala-
mint a technika mai állásának megfelelően kiváló minőségben, határidőben elkészíteni 
illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. 
 
A kivitelező köteles elvégezni a kivitelezési szerződés tartalmát képező, de a kivitelezői 
díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül az 
építmény rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (több-
letmunka). A kivitelező köteles elvégezni továbbá az utólag megrendelt szükségessé váló 
munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). 
 
5.4./ A kivitelező kötelessége a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, ellátásához 
és átadásához szükséges és szokásos dokumentumok (mintavételi és minősítési terv, 
technológiai utasítás, biztonsági és egészségvédelmi terv, munkahelyi kockázatelemzés, 
építési és felmérési napló, megvalósulási terv stb.) elkészítése, a megrendelővel történő 
jóváhagyatása és igazoltatása. 
 
5.5./ A kivitelező kötelezettsége, hogy a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt határ-
időben és megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási, garanciális és szavatossági 
kötelezettségeinek eleget tegyen. A kivitelező szavatol azért, hogy a jelen szerződés tár-
gyát képező építési munka a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásában, Dokumentációban, illetve a kivitelező ajánlatában meg-
határozott követelményeknek megfelelően került elvégzésre, illetve átadásra, és az a ren-
deltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmas. 
 
5.6./ A kivitelező köteles megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a környezet vé-
delmére a munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy 
egyebek károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okból a kivitele-
ző tevékenysége következtében keletkezik. 
 
5.7./ A kivitelező köteles a jelen szerződésben meghatározott építési munka elvégzésével 
összefüggésben keletkező hulladékot – engedéllyel rendelkező kezelőhöz – elszállítani, 
illetve elszállíttatni. 
 
5.8./ A kivitelező kötelezettsége, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő lét-
számú és szakmai összetételű szakembert biztosítson a munka megkezdésétől annak tel-
jes folyamatán keresztül a befejezéséig. 
 
A kivitelező a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E szervezetek 
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalaku-
lás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet 
nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési 
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az 
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ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti 
szervezetekkel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelmények-
nek, amelyeknek a kivitelező a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt 
meg. 
 
5.9./ A külföldi adóilletőségű kivitelező köteles a szerződéshez arra vonatkozó megha-
talmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvet-
lenül beszerezhet a kivitelezőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igény-
bevétele nélkül. 
 
5.10./ A kivitelező kijelenti, hogy 5 millió Ft és évente 25 millió Ft vagyoni kárértékre 
vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezik, amely kiterjed a környezetvédelmi kárra, a 
harmadik személynek okozott kárra is, továbbá az ajánlattevő valamint a Kbt. szerinti 
alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által okozott kárért való felelős-
ségre is. Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, 
amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, a megrendelő kötelez-
heti a kivitelezőt a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére, stb. A biztosítási 
kötvény, illetve a biztosítási szerződések hatályban létét igazoló biztosítási díjak átutalá-
sára vonatkozó átutalási megbízás egy-egy másolati példánya jelen szerződés 2. számú 
mellékletét képezi. 
 
A biztosítás hiánya, módosítások, kiegészítések elmaradása esetén a megrendelő a megfe-
lelő biztosítást saját javára és a kivitelező költségére megkötheti. A biztosítás fennállását, 
érvényességét a megrendelő jelen szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési bizonylatok 
bekérésével is, bármikor vizsgálhatja. A biztosítás megszűnése esetén – amennyiben a 
kivitelező a jogellenes állapotot maximum 5 (öt) naptári napon belül nem állítja helyre – 
a megrendelő a biztosítási szerződést saját javára a kivitelező költségviselése mellett 
megkötheti, vagy a jelen szerződést a jogellenes állapot észlelésétől számított 15 (tizenöt) 
nap után a kivitelező teljes kártérítési kötelezettsége fennállása mellett azonnali hatállyal 
felmondhatja. A kivitelező ezen kötelezettségének megszegése esetén, úgy tartozik helyt-
állni a megrendelő felé a bekövetkezett kárért, mint a biztosítási szerződés érvényessége 
és hatálya alatt. A megrendelő felé bejelentett, a teljesítésbe bevont alvállalkozó számára 
a biztosítási kötelezettséget – jelen szerződésben foglaltakkal egyezően – a kivitelezőnek 
elő kell írnia. 
 
5.11/ A megrendelő köteles a jelen szerződés tárgyát képező építési munka megkezdésé-
hez az építési munkaterületet a kivitelezőnek legkésőbb a szerződés megkötését követő 
két munkanapon belül átadni. 
 
Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni – a megrendelő, mint épít-
tető kezdeményezésére előzetesen készenlétbe helyezett – elektronikus építési naplót és 
abban az átadást – az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni 
kell. A megrendelő felelős azért, hogy a kivitelező részére átadott munkavégzési hely(ek) 
tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos igényt, amely a munka el-
végzését akadályozza. A megrendelő a munkaterület átadásával egy időben adja meg a 
kivitelezőnek a helyismeretre, helyi sajátosságokra, az esetleges veszélyforrásokra vonat-
kozó tájékoztatást. 
 

- a megrendelő helyszíni képviselője (építési, felmérési naplóbejegyzésre jogosult): 
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Név:  
Cím:  
Telefonszám:  
Telefaxszám:  
E-mail cím:  
NÜJ szám:  
 

- a kivitelező helyszíni képviselője (építési, felmérési naplóbejegyzésre jogosult): 

 
Név:  
Cím:  
Telefonszám:  
Telefaxszám:  
E-mail cím:  
NÜJ szám:  
 
5.12./ A megrendelő köteles a kivitelező kérésére – szükség esetén – az építési munka 
elvégzéséhez a részletes kivitelezési utasítást megadni. 
 
5.13./ A megrendelő – a kivitelező szerződésszerű teljesítése esetében – köteles a 4.2./ 
pontban meghatározott díjat esedékességkor a jelen szerződésben foglaltak szerint a kivi-
telezőnek megfizetni. 
 
5.14./ A megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korláto-
zás nélkül, bármikor jogosult a kivitelező, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és 
munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a kivitelezőtől a szerződés 
tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni. 
 
5.15../ A megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – ameny-
nyiben az különösen a hiba jellegét tekintve lehetséges és elvárható, lehetőség szerint a 
3.3./ pont szerinti átadás-átvételi eljárás(ok) során – köteles meggyőződni arról, hogy a 
teljesítés megfelelő-e. Amennyiben az építési munka megfelel a jelen szerződésben, illet-
ve a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentációjá-
ban, illetve a kivitelező ajánlatában előírt követelményeknek és a rendeltetésszerű hasz-
nálatra alkalmasak, a megrendelő köteles az építési munkát átvenni. 
 
5.16./ A megrendelő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát köteles annak 
felfedezése után a kivitelezővel haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényét 
megjelölni. 
 
5.17./ A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a jelen szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését ve-
szélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős. 
 

VI. Jótállás és szavatosság, a szerződés teljesítésének biztosítékai 
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6.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a kivitelező a jelen szerződésben foglalt kötelezett-
ségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások al-
kalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállal-
kozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza – …. hónap 
(nyertes ajánlattevő vállalása szerint) – teljes körű – jótállást vállal. 
 
6.2./ A megrendelő a jótállási körbe tartozó működési zavarok, hibák vagy egyéb meghi-
básodás (a továbbiakban: meghibásodás) észlelése esetén köteles azt haladéktalanul beje-
lenteni a kivitelezőnek. 
 
6.3./ A megrendelő jótállási igényeit a jelen szerződés birtokában érvényesítheti. Meghi-
básodás esetén a megrendelő a jótállási időtartamban díjmentes javítást kérhet, illetve él-
het a Ptk. 6:173. § szerinti jogaival. Javítás választása esetén annak időtartama legfeljebb 
5 munkanap. 
 
A javítást úgy kell elvégezni, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munka ered-
ményeképp létrejött építmény használhatósága, értéke ne csökkenjen. A javítás során 
csak műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírások-
nak, műszaki szabványoknak és előírásoknak, mindenkori engedélyeknek megfelelő 
anyag kerülhet beépítésre. Javítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba 
közlésének napjától azzal az időtartammal, amely idő alatt a megrendelő a meghibáso-
dással érintett építményt/építményrészt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállás 
időtartama a kicserélt berendezések vonatkozásában újra elkezdődik. A javítás időpontját, 
az elvégzett munkálatokat dokumentálni kell. 
 
A felek rögzítik, hogy a kivitelező a jótállás körében végzett hibaelhárításért, javításért 
ellenszolgáltatást és költségtérítést nem követelhet. 
 
6.4./ A kivitelező nem felel azon hibákért, amelyeket a megrendelő az átvételkor ismert, 
vagy kellő körültekintés mellett ismerhetett volna. Nem tartoznak ezen hibák körébe a 
rejtett-, hozzá nem férhető-, illetve egyéb, az átadáskor fel nem ismerhető hibák. 
 

VII. Elállás, a szerződés felbontása 
 
7.1/ A megrendelő elállhat a szerződéstől, amennyiben a kivitelező a jelen szerződésben 
meghatározott időpontot követően – a megrendelő által írásban tűzött póthatáridőn belül 
– az építési munkát nem tudja elvégezni és átadni. 
 
7.2./ A megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha 
 

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

b) a kivitelező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kb) al-
pontjában meghatározott feltétel. 
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7.3./ A 7.2./ pont szerinti felmondás esetén a kivitelező a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
7.4./ Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szer-
ződéstől elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a kivitelező nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a kivitelező 
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 kötele-
zettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alap-
ján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötele-
zettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 
miatt a szerződés nem semmis. 
7.5./  Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - 
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a kivitlező tekinte-
tében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 
 

VIII. Egyéb rendelkezések 
 
8.1/ A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan kap-
csolattartó 
 

- a megrendelő részéről: 

 
Név:  
Cím:  
Telefonszám:  
Telefaxszám:  
E-mail cím:  
 

- a kivitelező részéről: 

 
Név:  
Cím:  
Telefonszám:  
Telefaxszám:  
E-mail cím:  
 
A szerződő felek rögzítik, hogy a megrendelő kapcsolattartója a jelen szerződésben meg-
határozott nyilatkozatokon túl egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyi-
latkozatot nem tehet. 
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8.2/ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen kivitelezési szerződést – különös te-
kintettel a díjra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, 
írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembe vételével módosíthatják. 
 
8.3./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás 
kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni.  
 
8.4./ Kivitelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szó-
ló 368/2011. Korm.rendelet 50. § (1a) pontja alapján a szerződés aláírásával nyilatkozik, 
hogy átlátható szervezetnek minősül és ehhez kapcsolódóan a szerződés melléklete sze-
rinti nyilatkozatot teszi. Nyilatkozik továbbá, hogy tudomásul veszi, hogy ennek változá-
sa esetén arról haladéktalanul köteles a megrendelőt, mint költségvetési szervet tájékoz-
tatni. Tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes 
szerződést megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor 
– a szerződéstől eláll. Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b pontja  határozza meg. 
 
8.5./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szó-
ló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.) a vállalkozási és a kivitelezési szerződésre vonatkozó 
speciális, illetve a kötelmekre és a szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezései, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvénynek (Kbt.) a szerződések módosítására és teljesítésére vonatkozó szabá-
lyai irányadóak. 
 
A szerződő felek a jelen kivitelezési szerződést elolvasták, megértették, annak rendelke-
zéseit egyezően értelmezték, és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegye-
zőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá. 
A jelen szerződés …. eredeti példányban készült, melyekből …. példány a megrendelő, 
…. példány a kivitelező birtokába kerül. 
Mellékletek: 

- 1. sz. melléklet: Kivitelező ajánlata (amelynek része: kivitelezői költségvetés) 
- 2. sz. melléklet: felelősségbiztosítás 
- 3. sz. melléklet: ütemterv útfelújítási munkákra vonatkozóan 
- 4. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

 
KELT: Lőrinci, 2016. év…..  hó ... napján 
 

……………………………………………. 
kivitelező képviseletében 

……………………………………………. 
Lőrinci Város Önkormányzata 

Víg Zoltán  
polgármester 

megrendelő képviseletében 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 

……………………………………………. 
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<…név…> 
<…titulus…> 

 
 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint 
gazdálkodó szervezet által tett 

NYILATKOZAT 
visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, vala-

mint költségvetési támogatás nyújtásához 
 
 
1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai (különösen a cégkivonat és az aláírási címpéldány alap-

ján): 

 

Szervezet neve:  
Székhelye:  
Adóilletősége (ha az nem Magyaror-
szág): 

 

Cégjegyzékszáma:  
Adószáma:  
Statisztikai számjele:  
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) 
neve: 

 

Cégjegyzés módja: ÖNÁLLÓ                                 EGYÜTTES 
Tényleges tulajdonosainak neve és 
személyigazolvány száma, tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 

 

A gazdálkodó szervezetben közvetle-
nül vagy közvetve több mint 25%-os 
tulajdoni részesedéssel, befolyással 
vagy szavazati joggal rendelkező jogi 
személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet neve, tulaj-
doni hányada, befolyása és szavazati 
jogának mértéke: 

 

tényleges tulajdonosainak természetes 
személyazonosító adatai, tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 

 

adóilletősége:  
ellenőrzött külföldi társaság-e (ehhez 
kapcsolódó egyéb szükséges adat): 

 

 
2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője (képvi-

selői) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel 
a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 
1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül: 

a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
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b) a szervezet az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan állam-
ban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, 
c) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 
d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet te-
kintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak. 

3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatko-

zatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kö-
tött szerződés semmis. 

 
Kelt: ________________________ 
 
 ____________________________ ______________________________ 
 aláírás aláírás 
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TÁJÉKOZTATÁS 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése az alapján „az államháztar-
tás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen 
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek”. A 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése alapján a nemzeti vagyon 
(állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel, 
vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon 
tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 
A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja határozza meg az átlátható 
gazdálkodó szervezetre vonatkozó kritériumokat a következőképpen: 
 „b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadá-

lyozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes ál-

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

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

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyás-
sal vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szer-
vezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak.” 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény meghatározza az ellenőrzött 
külföldi társaság fogalmát a következőképpen: „11. ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, 
illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben 
a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi 
illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, valamint az a külföldi tár-
saság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak, bármely 
esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett 
társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fize-
tendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 
százalékot vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő 
adót, bár eredménye pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősé-
ge az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyaror-
szágnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely államban valódi gazdasági je-
lenléttel bír, azzal, hogy 

a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozá-
sai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből szár-
mazó bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát; 

b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, 
befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, 
befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, 
társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkező alap-
kezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb szervezet be-
fektetése, illetve tevékenysége; 

c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági 
adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társa-
sági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot; 

d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig lezá-
rult utolsó adóévet kell érteni; 

e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő állam-
ban lévő telephelyére is; 
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f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi tár-
saságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával 
vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - megha-
tározó befolyással rendelkezik; 

g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már 
legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján leg-
alább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik; 

h) e rendelkezésben foglaltakat - az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett fennállásának 
kivételével - az adózó köteles bizonyítani.” 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése, valamint az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése és 55. §-a alapján a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfele-
lésről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat 
alapján kötött szerződés semmis. 
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III. 

NYILATKOZATMINTÁK 
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1. sz. minta 

FELOLVASÓ LAP 

  

Ajánlattevő: 
neve: ………………………………………………………………………………… 
címe: ………………………………………………………………………………... 
telefonszáma: ……………………………………………………………………….. 
e-mail címe: …………………………………………………………………………  
kapcsolattartó neve: ………………………………………………………………… 
 

Ajánlattevő a Lőrinci Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Lőrinci belterü-
leti utcák kátyúzási és a Viola u., József A. u., Pozsonyi u., Tabán u., Erőmű kiskörút 
útfelújítási munkái” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő Ajánlatté-
teli felhívására ajánlatot nyújt be az alábbiak szerint: 

 

 
Értékelési részszempont Értékelési részszempont szerinti aján-

lat: 

1. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár  ………………forint 

2. 
Jótállás időtartama ………………hónap 

 

 

 

Kelt, …………………… 2016. ………………….. 

 

PH. 

………………………………. 

cégszerű aláírás 
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2. sz. minta 

Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozat részeként 

Nyilatkozat 

 a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okokról 

 

Alulírott ……………………………………………….. (képviselő neve), mint a 

………………………… ……………………………………………................. (Ajánlat-

tevő neve, címe) képviselője a Lőrinci Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a 

„Lőrinci belterületi utcák kátyúzási és a Viola u., József A. u., Pozsonyi u., Tabán u., 

Erőmű kiskörút útfelújítási munkái”  tárgyban indított közbeszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt …………………………………………………………….  

(Ajánlattevő neve) nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében előírt kizáró okok hatá-

lya  

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a 

szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe olyan alvállalkozót, illetve az alkalmasság 

igazolására más szervezetet, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdésében előírt kizáró okok 

hatálya alá tartozik. 

 

 

Kelt, …………………… 2016. ………………….. 

 

PH. 

 

………………………………. 

cégszerű aláírás 
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3. sz. minta 

Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozat részeként 

Nyilatkozat  

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) és kc) alpontja szerinti  kizáró okok te-

kintetében 

 

 

Alulírott ……………………………………………….. (képviselő neve), mint a 

………………………… ……………………………………………................. (Ajánlat-

tevő neve, címe) képviselője a Lőrinci Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a 

„Lőrinci belterületi utcák kátyúzási és a Viola u., József A. u., Pozsonyi u., Tabán u., 

Erőmű kiskörút útfelújítási munkái”  tárgyban indított közbeszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általam képviselt szervezet olyan társaságnak minősül, melyet  
-  nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy, amelyet  
-  szabályozott tőzsdén jegyeznek3.  
 
Arra az esetre, ha az általam képviselt céget nem jegyzik szabályozott tőzsdén4:  
 
a)  nyilatkozom– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és meg-

akadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény („pénzmosásról szóló törvény”) 
3.§ r) pontja ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált – valamennyi tényleges tu-
lajdonos5 nevéről és állandó lakóhelyéről: 

                                                 
3  A megfelelő aláhúzandó, vagy a nem megfelelő törlendő. 
4  A helyes állítást (a) vagy b) pont) kérjük aláhúzni, vagy más módon egyértelműen jelölni és az a) pont esetén a 

pénzmosásról szóló törvény 3.§ r) pontja ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulaj-
donost kérjük a táblázatban megadni (a sorok bővíthetőek). 

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

nül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (3) bekezdé-
sében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százaléká-
val rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott pia-
con jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb)  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 
685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

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

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

2.  akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem hatá-
rozták meg, vagy 

3.  aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár; 
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Név Állandó lakóhely 

  

  

 

vagy 

 
b)  nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) 

pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs. 
 
a)6 Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, 
mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy szemé-
lyes joga szerint jogképes szervezet nincs. 

vagy 
 
b) Nyilatkozom, hogy az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező olyan jogi személy vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet van, mely(ek) az alábbi(ak): 
 

Szervezet neve: Szervezet székhelye: 
  
  
  
  
 
Továbbá nyilatkozom, a fent megjelölt szervezet(ek) tekintetében a Kbt. 62. § (1) bekez-
dése kb) pont szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn. 
 

Kelt, …………………… 2016. ………………….. 

 

PH 

 

                                                                            ………………………………………… 

                                                                                                  cégszerű aláírás 

                                                 
6 A megfelelő aláhúzandó, vagy a nem megfelelő törlendő. 
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4. sz. minta 

Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozat részeként 

Ajánlattevői nyilatkozat  

a Kbt. 66. § (2), (4) és (6), a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakról 

 

 

Alulírott ……………………………………………….. (képviselő neve), mint a 

………………………… ……………………………………………................. (Ajánlat-

tevő neve, címe) képviselője a Lőrinci Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a 

„Lőrinci belterületi utcák kátyúzási és a Viola u., József A. u., Pozsonyi u., Tabán u., 

Erőmű kiskörút útfelújítási munkái”  tárgyban indított közbeszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általam képviselt …………………….…………….. ……….(Ajánlattevő neve) 

 

1./ a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerint a közbeszerzés alább megjelölt részei te-

kintetében vesz igénybe alvállalkozót7: 

………………………………………………………… 

 

2./ a Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez az alábbi, 

az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat kívánja igénybe venni8: 

Alvállalkozó neve: 

………………………………………………………………………... 

 

3./ Kijelentem, hogy az Ajánlattételi felhívásban megfogalmazott alkalmassági követel-
ménynek való megfelelés igazolása érdekében KIVÁNOK9 / NEM KÍVÁNOK10 más 
szervezet erőforrásaira támaszkodni. 
 
Kijelentem, hogy az Ajánlattételi felhívásban megfogalmazott alkalmassági követel-
ménynek való megfelelés igazolása érdekében az alábbi más szervezet erőforrásaira kí-
vánok támaszkodni11: 

                                                 
7 Nemleges válasz esetén kérjük az alábbiakat nyilatkozni: ,,Nem veszek igénybe” 
8 Nemleges válasz esetén kérjük az alábbiakat nyilatkozni: ,,Nem veszek igénybe” 
9  Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a Kbt. ezen pontjának értelmezésében az alvállalkozó, ha azzal alkalmas-

ságot kívánnak igazolni, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek minősül és e nyilatkozatban 
megjelölendő! 

10 Nemleges válasz esetén kérjük az alábbiakat nyilatkozni: ,,Nem veszek igénybe” 
11 Értelemszerűen csak akkor töltendő ki, ha az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasság igazolására más szerve-

zetet. A sorok bővíthetőek. 
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Az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet  

neve és székhelye 

Az alkalmassági követelmény (köve-
telmények) (az ajánlati felhívás vonat-
kozó pontjának megjelölésével), mely-
nek igazolása érdekében az ezen szer-

vezet erőforrására (is) támaszkodik 

A teljesítésből az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más 

szervezet által megvalósítandó 
munka jelen közbeszerzési szer-

ződés tekintetében12 
   
   

 
Tudomásul veszem, hogy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet: 
-  az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelést, továbbá  
-  köteles csatolni az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szer-

ződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ha alkalmazandó, a kötelezettségválla-
lásnak a Kbt. 65. § (9) bekezdésben foglalt feltételnek történő megfelelést alá kell tá-
masztania. 

 
 

Kelt, …………………… 2016. ………………….. 

PH. 

………………………………. 

cégszerű aláírás 

                                                 
12  Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 66. § (9) bekezdése alapján a referenciára vonatkozó követelmény teljesítésé-

nek igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szer-
vezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdés utolsó fordulata alapján építési beruházás esetén az 
alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját telje-
sítésének arányát. 
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5. sz. minta 

Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozat részeként 

Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint  

az alkalmassági követelmények teljesítéséről  

 

Alulírott ……………………………………………….. (képviselő neve), mint a 

………………………… ……………………………………………................. (Ajánlat-

tevő neve, címe) képviselője a Lőrinci Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a 

„Lőrinci belterületi utcák kátyúzási és a Viola u., József A. u., Pozsonyi u., Tabán u., 

Erőmű kiskörút útfelújítási munkái”  tárgyban indított közbeszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általam képviselt …………………….…………….. ……….(Ajánlattevő neve) 

az Ajánlattételi felhívás 13. M.1 pontjában előírt műszaki és szakmai alkalmassági mi-

nimumkövetelményeknek megfelel. 

 

A nyilatkozatot annak ismeretében teszem, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. §-a szerinti fel-

hívására köteles vagyok csatolni az Ajánlattételi felhívás 13.M.1 pontjában előírt do-

kumentumokat.  

 

 

Kelt, …………………… 2016. ………………….. 

 

PH. 

 

………………………………. 

cégszerű aláírás 
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7. számú minta 

 

Nyilatkozat  

a feltételek elfogadásáról és a Kktv. szerinti minősítésről13 

 

Alulírott ……………………………………………….. (képviselő neve), mint a 

………………………… ……………………………………………................. (Ajánlat-

tevő neve, címe) képviselője a Lőrinci Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a 

„Lőrinci belterületi utcák kátyúzási és a Viola u., József A. u., Pozsonyi u., Tabán u., 

Erőmű kiskörút útfelújítási munkái”  tárgyban indított közbeszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom, 

 

 

hogy az Ajánlattételi felhívás és a Dokumentáció feltételeit teljes egészében elfogad-

juk, továbbá kötelezettséget vállalunk arra, hogy - nyertes ajánlattevőként történő ki-

hirdetésünk esetén - a közbeszerzési eljárás alapján a szerződést megkötjük és a meg-

kötött szerződésben foglaltakat az ajánlatban megajánlott ellenszolgáltatásért maradék-

talanul teljesítjük [66. § (2) bekezdése]. 

 

hogy az Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény (Kktv.) szerinti minősítése: közép vállalko-

zás/kisvállalkozás/mikrovállalkozás/nem tartozik a törvény hatálya alá.14 [Kbt. 66. § (4) 

bekezdése] 

 

 

Kelt, …………………… 2016. ………………….. 

 

PH. 

 

………………………………. 

cégszerű aláírás 

                                                 
13 az ajánlatban benyújtandó a nyilatkozat eredeti, aláírt példánya 
14 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
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8. számú minta 

 

 

 

Nyilatkozat  

a felelősségbiztosításról 

 

 

Alulírott ……………………………………………….. (képviselő neve), mint a 

………………………… ……………………………………………................. (Ajánlat-

tevő neve, címe) képviselője a Lőrinci Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a 

„Lőrinci belterületi utcák kátyúzási és a Viola u., József A. u., Pozsonyi u., Tabán u., 

Erőmű kiskörút útfelújítási munkái”  tárgyban indított közbeszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általam képviselt ……………………………………………................. (aján-

lattevő neve) nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog az Aján-

lattételi felhívás 22.16 pontjában foglaltak szerinti felelősségbiztosítással a 322/2015. 

X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltakkal összhangban. 

 

 

Kelt, …………………… 2016. ………………….. 

 

PH. 

 

………………………………. 

cégszerű aláírás 
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                                                                                                                      9. számú minta   

Dokumentáció letöltését igazoló adatlap15 

 
Alulírott ………………………………………, ezen visszaigazolás megküldésével igazo-
lom, hogy a  Lőrinci Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a  „Lőrinci belterü-
leti utcák kátyúzási és a Viola u., József A. u., Pozsonyi u., Tabán u., Erőmű kiskörút 
útfelújítási munkái”   tárgyban indított közbeszerzési eljárásban a Dokumentációt vonat-
kozásában az ajánlatkérő honlapjáról 2016. év. ……………. hó … napján letöltöttem. 
 
Tudomásul veszem, hogy a letöltött Dokumentáció tartalma csak a közbeszerzési eljárás 
ajánlatának összeállításához használható fel, minden egyéb felhasználás jogszerűtlen és 
az Ajánlatkérő kifejezetten megtiltja. 
 
Gazdasági szereplő adatai: 
 

neve:  

székhelye:  

Az eljárásban kapcsolattartó személy 
neve: 

 

Levelezési címe:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

 
Kelt:  
 
 

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

 

                                                 
15 Amennyiben a Dokumentációt elektronikus úton letöltötte, kérjük, hogy jelen regisztrációs adatlapot ki-
töltve és cégszerűen aláírva az ajánlatkérő nevében eljáró személy részére haladéktalanul küldje meg az 
kozbeszerzes@b-t.hu e-mail címre  
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IV. 

Műszaki leírás 

 



 45

M Ű S Z A K I  L E Í R Á S 
 
 
 

1. Előzmények 
Lőrinci Város Önkormányzata idei kivitelezéssel tervbe vette az alábbi útfelújítási és 
kátyúzási munkákat. Mindegyik út a város belterületén helyezkedik el. 
 

2. Meglévő állapot 
Viola u.: A felújítandó útburkolat teljes hossza 380 m, szélessége 2,2-3,0 m. Az út 
feltételezhetően kötőzúzalékos aszfaltmakadám. A pontos pályaszerkezetet nem 
tudjuk. Padka: földpadka. 
A felújítás során a teljes felület egyrétegű AC-11 aszfaltszőnyegezést kap. A burkolat 
rossz állapotban van, számos helyen repedezett, kátyús. 
József A. u.: A felújítandó útburkolat teljes hossza 330 m, szélessége 3,0 m. Az út 
feltételezhetően kötőzúzalékos aszfaltmakadám. A pontos pályaszerkezetet nem 
tudjuk. Padka: földpadka. 
A felújítás során a teljes felület egyrétegű AC-11 aszfaltszőnyegezést kap. A burkolat 
rossz állapotban van, számos helyen repedezett, kátyús. 
Pozsonyi u.: A felújítandó útburkolat teljes hossza 350 m, szélessége 3,0 m. Az út 
feltételezhetően kötőzúzalékos aszfaltmakadám. A pontos pályaszerkezetet nem 
tudjuk. 
A felújítás során a teljes felület egyrétegű AC-11 aszfaltszőnyegezést kap. A burkolat 
rossz állapotban van, számos helyen repedezett, kátyús. Padka: földpadka. 
Erőmű kiskörút: A felújítandó útburkolat teljes hossza 350 m, szélessége 3,0 m. Az út 
betonburkolatú. A pontos pályaszerkezetet nem ismerjük. 
A felújítás során a teljes felület burkolaterősítése megtörténik. A burkolat rossz 
állapotban van, számos helyen repedezett, a felülete egyenetlen. Kétoldali burkolt 
folyóka van. 
Tabán u.: A felújítandó útburkolat teljes hossza 850 m, szélessége 3,0 m. Az út 
feltételezhetően kötőzúzalékos aszfaltmakadám. A pontos pályaszerkezetet nem 
tudjuk. 
A felújítás során a teljes felület kétrétegű burkolaterősítést kap. A burkolat nagyon 
rossz állapotban van, számos helyen repedezett, kátyús. A felülete egyenetlen. Padka: 
földpadka. 
Belterületi önkormányzati utak kátyúzása: Az utak feltételezhetően kötőzúzalékos 
aszfaltmakadám burkolattal épültek. A pontos pályaszerkezetet nem ismerjük. 
Az összes út Önkormányzati tulajdonban és kezelésben van. 

 
3. Tervezett beavatkozás 

3.1. Tervezett felújítás 
3.1.1. Útburkolat felújítása aszfaltréteg beépítésével: 
Általános előírás az aszfaltburkolatú utakra:  
A keverékbeépítés csak az építtető vagy megbízottja által jóváhagyott beépítési 
technológiai utasítás alapján kezdhető meg. 
Aszfaltozás előtt a felületet le kell takarítani, és kellősítő réteggel bevonni. A ragasztó 
bitumenemulzió mennyisége legalább 0,5-0,7 kg/m² legyen. 
A területet az aszfaltozási munkák előtt megfelelően elő kell készíteni (a kialakult 
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kátyúk és repedések megszüntetése után a felület teljes letakarítása és 
bitumenemulziós permetezése szükséges). 
A csatlakozásoknál a felújítandó utak végein  a beavatkozással nem érintett utak 
burkolatához szintben kell csatlakozni. Ezért a csatlakozás előtt a tervezett aszfalt 
rétegeket 8 m hosszban kifuttatva kell csatlakoztatni. A kifuttatás hosszában a 
Δer≤1,0% (Vt=30km/h). A csatlakozásnál az aszfaltburkolat rétegeket átlapolással 
kell építeni. 
A becsatlakozó utcákban szintén szintben kell a csatlakozásokat kiépíteni (a 
lekerekítő ívek végéig). A csatlakozásnál a meglévő burkolatot függőlegesen meg kell 
vágni és bitumenemulzióval be kell kenni. Mivel a makadám burkolatot marni nem 
lehet, bontással (és szükség szerint a burkolat előkészítésével) kell a megfelelő 
szinteket kialakítani. 
Az út mellett 1-1m szélességben a padkát rendezni kell. A padkát 5% oldaleséssel kell 
kialakítani. 
Nemesített padka épül mindkét oldalon 1,0m szélességben, 15cm vastagságban 
(kivéve Erőmű). 
Viola u.: A tervezett pályatest a meglévő oldalesést követi (tervezett oldalesés 2-3 %-
os). A tervezett forgalmi rend változatlanul kétirányú marad. Forgalmi vizsgálat nem 
szükséges, az átépítés miatt a forgalom nem változik. A tervezett burkolatszélesség 
2,5m.  
Azokon a helyeken, ahol a meglévő burkolat szélessége nem elegendő, ott  
burkolatszélesítést kell építeni. A szélesítendő szakaszokat a meglévő burkolat 
letakarítása után, a műszaki ellenőrrel közösen kell kijelölni. Az előirányzott 
mennyiség a teljes hossz 50%-a. A munka végeztével felméréssel kell a pontos 
mennyiséget meghatározni (felmérési napló). A szélesítést a Táncsics M. u. felől 
nézve a baloldalon kell megépíteni. A szélesítéssel együtt a kopóréteg 2,5 m széles 
legyen. 
A szélesítés szerkezete: 4 cm AC-11 kopóréteg 
    4 cm AC-11 kötőréteg 
    15 cm vtg Ckt 
    25 cm vtg homokos kavics 
A szélesítés sehol sem lehet keskenyebb 0,7 m-nél, ezért a meglévő burkolatot ahol 
szükséges annyira vissza kell bontani, hogy a fenti érték tartható legyen. A burkolatot 
min. 20 cm szélességben ott is vissza kell bontani, ahol a szélesítés mértéke miatt az 
egyébként nem lenne szükséges.  
Az előkészített felületre AC-11 kötő jelű keverékkel hengerelt aszfalt kötőréteg kerül, 
2-6 cm (átlag 4cm) vastagságban. 
A kopóréteg készítése az előző réteg letakarítása és bitumenemulziós lepermetezése 
után AC-11 kopó jelű aszfaltkeverékkel kerül kialakításra 4 cm-es vastagságban. 
József A. u.: A tervezett pályatest a meglévő oldalesést követi (tervezett oldalesés 2-3 
%-os). A tervezett forgalmi rend változatlanul kétirányú marad. Forgalmi vizsgálat 
nem szükséges, az átépítés miatt a forgalom nem változik. A tervezett 
burkolatszélesség 3,0m. 
A kopóréteg készítése az előző réteg letakarítása és bitumenemulziós lepermetezése 
után AC-11 kopó jelű aszfaltkeverékkel kerül kialakításra átlag 5 cm (4-5,5 cm) 
vastagságban. 
Pozsonyi u.: A tervezett pályatest a meglévő oldalesést követi (tervezett oldalesés 2-3 
%-os). A tervezett forgalmi rend változatlanul kétirányú marad. Forgalmi vizsgálat 
nem szükséges, az átépítés miatt a forgalom nem változik. A tervezett 
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burkolatszélesség 3,0m. 
A kopóréteg készítése az előző réteg letakarítása és bitumenemulziós lepermetezése 
után AC-11 kopó jelű aszfaltkeverékkel kerül kialakításra átlag 5 cm (4-5,5 cm) 
vastagságban. 
Erőmű kiskörút:  
A meglévő felületet le kell takarítani, a dilatációs hézagokat ki kell takarítani, majd a 
ráépítés előtt ki kell önteni. A kiöntőanyag 30% bitumen és 70% kőliszt keveréke. 
A meglévő betonburkolat dilatációi miatt repedések alakulhatnak ki az új 
aszfaltburkolaton. Ezért a reflexiós repedések megakadályozására geotextília 
hordozórétegű, impregnált, üvegszálas aszfalterősítő rácsot (szakítószilárdság   
100/100kN/m, szakadó nyúlás: max. 3%) kell beépíteni az új aszfaltburkolat alá.  
Az előkészített aljzatra bitumenemulzió kerül kiszórásra, melynek szükséges 
mennyisége 0,8 kg/m2 és 1,00 kg/m2 közötti a hőtűrő geotextília hordozórétegű 
aszfaltrács esetében. Az aljzat beszórásához 100-as penetrációjú vagy keményebb, 
polimerekkel modifikált, magas  bitumentartalmú és rövid szétválási idejű emulzió 
alkalmazása javasolt. A beszórás a szerkezeti réteg lefektetésének teljes 
szélességében, mintegy kb. 20 cm ráhagyással kerül kivitelezésre.  
Az aszfaltrács gyártójának előírásait be kell tartani. 
Az aszfaltrácsot  hosszirányban 5 cm, keresztirányban  15  cm  átlapolással  kell  
teríteni. 
Az aszfaltrácsra épül 6cm vtg. AC-16 alap (vagy AC-11 kopó F) típusú aszfaltréteg. 
Tabán u.: A tervezett pályatest a meglévő oldalesést követi (tervezett oldalesés 2-3 
%-os). A tervezett forgalmi rend változatlanul kétirányú marad. Forgalmi vizsgálat 
nem szükséges, az átépítés miatt a forgalom nem változik. A tervezett 
burkolatszélesség 3,0m. 
A területet az aszfaltozási munkák előtt megfelelően elő kell készíteni (a kialakult 
kátyúk és repedések megszüntetése után a felület teljes letakarítása és 
bitumenemulziós permetezése szükséges). 
Az így előkészített felületre AC-11 kötő jelű keverékkel hengerelt aszfalt kötőréteg 
kerül, 2-6 cm (átlag 4cm) vastagságban. 
A kopóréteg készítése az előző réteg letakarítása és bitumenemulziós lepermetezése 
után AC-11 kopó jelű aszfaltkeverékkel kerül kialakításra 4 cm vastagságban. 
 
3.1.2. Belterületi önkormányzati utak kátyúzása: 
A kátyúzási munkákat a felhívásban megadott utcákban kell elvégezni. A kátyúk 
kijelölését a megrendelő és a műszaki ellenőr végzi a kivitelezővel történő közös 
bejáráson.  
- Kötőzúzalékos aszfaltmakadám burkolatú utak kátyúzása: 
A kátyú helyét csákányozással függőlegesen körül kell vágni. A kilazult zúzottkövet, 
törmeléket el kell távolítani, a kátyúkat ki kell tisztítani. Az aszfalt bedolgozása előtt a 
kátyúk alsó-és oldalfelületét, valamint körülötte a burkolatot 20 cm szélességben 1,0-
1,2 kg/m² gyorsan törő bitumenemulzióval be kell permetezni. 
Mélyebb kátyúk javítása esetén az aszfaltréteg alá NZ 20/35 vagy NZ 35/55 
szemnagyságú zúzottkőből 3-5 cm vastagságú réteget kell elteríteni, majd erre kerül 
az aszfaltréteg. 
- Aszfaltbeton burkolatok kátyúzása: 
A kátyúk oldalait élvágóval körül kell vágni. A megrepedezett, bomlott burkolatot ki 
kell bontani, ezután a kátyúkat ki kell takarítani, portalanítani. Az aszfalt bedolgozása 
előtt a kátyúk alsó-és oldalfelületét 0,5-0,8 kg/m² gyorsan törő bitumenemulzióval be 
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kell permetezni. Az elterített forró aszfaltkeveréket kézi vezetésű vibrohengerrel kell a 
burkolat szintjének megfelelő magasságúra betömöríteni. 
Mélyebb kátyúk esetében az aszfaltkeverék bedolgozását két rétegben kell elvégezni. 
 
3.2.  Építés alatti forgalmi rend kialakítása 
Az út kivitelezési munkálatait a helyi közúti forgalom elterelésével kell végezni, az út 
teljes lezárásával. Az építés alatti forgalmi rend kialakításáról tervet kell készíteni, 
melyet az érintett közútkezelőkkel jóvá kell hagyatni. A munkaterület elkorlátozásáról 
éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén annak megvilágításáról, valamint a 
szabványos veszélyt jelző táblák kihelyezéséről - az útkezelők előírásai szerint - a 
kivitelezőnek gondoskodnia kell. 
 
3.3.  Vízelvezetés 
A meglévő vízelvezetés nem változik. 

 
4.   Érintett közművek.  

A felújítandó területen az alábbi közművek találhatóak: 
Víz, gáz, szennyvíz, távközlés, villamos energia (légvezeték). 
A burkolaterősítés közmű átépítést nem érint. Amennyiben a burkolatban vagy a 
padkában szintbe helyezendő közmű van, akkor azokat szintbe kell emelni. 
Az átépítés távvezetékeket nem érint. 
 

5. Balesetvédelem 
Jelen műszaki terv a tervezéskor érvényben lévő és a terv készítésére vonatkozó 
jogszabályok, szabályzatok, műszaki előírások figyelembevételével készült. 
Az építendő létesítmény kialakítása, elhelyezése, a környező létesítményektől való 
távolsága megfelel a vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak. 
A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben lévő munkavédelmi 
szabályzatokban foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban 
szereplő munkavédelmi előírásokat. 
A terv közúti létesítmény építésére, korszerűsítésére vonatkozik, ezért bontás, építés, 
rakodás, anyagszállítás, anyagtárolás során a közúti közlekedés és a közúton történő 
munkavégzés szabályait be kell tartani! 
 
A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz 
forgalmi rendjének biztosításáért, az építéshez előírt és elhelyezett forgalomtechnikai 
elemek és berendezések (jelzőtáblák, korlátok, világítás) elhelyezéséért és meglétéért 
a kivitelező vállalat a felelős. 
 
A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületre vonatkoznak. A 
munkaterület magába foglalja mindazon területeket, szállítási útvonalat, 
anyagnyerőhelyet, depóniát, stb. melyeket a kivitelező vállalat az építés 
érdekében igénybe vesz. 

 
6.  Egyéb 

Az építés alatt a vonatkozó előírásokat (szabványok, útügyi műszaki előírások stb) be 
kell tartani. 
Vállalkozó az építési munkák megkezdése előtt Mintavételi és minősítési tervet, 
továbbá Technológiai Utasításokat készít, melyeket a műszaki ellenőrrel kell 
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elfogadtatnia.  
Környezetvédelem:  
Az útfelújítás után nem várható a forgalomnagyság jelentős növekedése, ezért 
zajvédelemről és a levegőszennyezés csökkentéséről nem kell gondoskodni. 
A Vállalkozó köteles a Munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák 
kijavítása folyamán megtenni az összes tőle elvárható lépést a környezet védelmére. 
A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa 
alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne 
veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben. 
A munkák során keletkező bontott anyagokat, hulladékot teljes mennyiségben össze 
kell gyűjteni, és legális lerakóhelyre kell szállítani. A veszélyes hulladék szállításáról 
és ártalmatlanításáról a hatályos jogszabályok szerint kell gondoskodni. A tervezett 
átépítés a jelenlegi állapothoz képest változást, forgalomnövekedést nem okoz. Ezért 
a levegőszennyezés a jelenlegi állapothoz képest nem változik. A csomópontok 
közelében zajvédelem, rezgésterhelés szempontjából védendő épületek nincsenek. 
Tűzvédelem: 
A tervezett létesítmény a nem éghető kategóriába tartozik. A tervnek tűzvédelmi 
vonatkozása nincs. A tervezés során a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásra 
kerültek. 
A munka építésekor a kivitelező köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben 
lévő tűzvédelmi előírásokat betartani. 
A tervezett átépítés műtárgyat nem érint.  
 
 
         

 


