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A Kbt. 73.§ (5) bekezdése szerinti tájékoztatás 

 

A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek 

(hatóságok) nevét és elérhetőségét, amelyektől az Ajánlattevők megfelelő tájékoztatást 

kaphatnak a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés 

során meg kell felelni. 

 

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről 

Ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: 

 

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkaügyi Felügyelősége 

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. 

tel: 06-1-323-3600 

fax: 06-1-323-3602 

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

 

1054, Budapest, Bástya u. 35. 

Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. 

tel: 06-1-484-8080 

fax: 06-1-484-8083 

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Foglalkoztatási, 

Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 

 

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 14. 

tel: 06-52-417-340 

fax: 06-52-451-063 

E-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

 

 

 

  

mailto:hajdubihar-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
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Bírálati szempontok: 

 

A pontkiosztás módszerei: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 

2016.12.21.) foglaltak szerint. 

 

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb 

ár-érték arány szempont alapján bírálja el. 

 

1. rész-szempont: Nettó vállalkozási díj (Ft) 

 

A nettó vállalkozási díjat forintban kell megadni. 

Ajánlatkérő számára az egyösszegű nettó vállalkozási díjat (Ft) illetően a legalacsonyabb 

érték a legjobb.  

Az 1. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai 

szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az 

értékelési pontszám maximumát, azaz 100 pontot ad.  

A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított 

fordított arányosság szerint kerül megállapításra. 

Az 1. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 

2016. december 21.) szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere. 

 

P=A legjobb/A vizsgált * (Pmax-Pmin)  + Pmin. 

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 

 
 

 

2. rész-szempont:  

 

Szakmai ajánlat: 

A szerződés teljesítésében részt vevő, M1) pont szerinti szakember vízgazdálkodási 

létesítmények kivitelezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (hó) (min. 0 hónap, 

maximum 36 hónap)                        

 

Az értékelés módszere: egyenes arányosítás 

Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legjobb (min további 0 hó, maximum 36 hó) 

kerül értékelésre.  
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Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21.-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. 

szám) 1.sz. melléklet A fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján 

számolja ki a pontszámokat.  

A 36 hó és az annál több megajánlást tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. 

Ebben az esetben is a többi ajánlat pontszámának kiszámítása során ajánlatkérő legjobb 

elemként az értékelési felső limitnek tekintett legjobb értéket (36 hó-t) helyettesíti a 

képletbe.  

A 0 hó megajánlás a minimális 0 pontot kapja.  

 

Ajánlatkérő a megajánlást a szakmai ajánlat alapján ellenőrzi, melyben az alábbiakat kéri 

megadni: 

1.) ÖNÉLETRAJZ: a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza az alábbi 

adatokkal: 

a.) A műszaki szakember neve (Kérjük felolvasólapon is megjelölni!) 

b.) Jelenlegi munkahelyének/munkaviszonyának feltüntetése, (annak alátámasztására, 

hogy a  

hogy ajánlattevővel munkaviszonyban áll-e a szakember vagy más módon vesz részt 

nyertesség esetében a teljesítésben) 

c.) Amennyiben releváns: Kamarai jogosultság száma és a bejegyzés időpontjának 

feltüntetése  (annak alátámasztására,hogy a megajánlott szakmai többlettapasztalat 

időtartama releváns) 

d.) Releváns iskolai végzettség; 

e.)Releváns szakmai tapasztalata (gyakorlati ideje) ÉV/HÓNAP bontásban; 

(A szakmai tapasztalat (gyakorlati idő) vonatkozásában a szakmai ajánlatnak a szakmai 

gyakorlat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia.  

A szakmai gyakorlat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő 

időintervallum átfedést az Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, azaz ugyanazon időszak alatt 

megszerzett szakmai gyakorlat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati időként!  

Ajánlatkérő a bírálati szempontban megjelölt „közbeszerzés tárgya szerinti szakmai többlet 

tapasztalat” alatt energetikai korszerűsítéssel (pl. hőszigetelés, külső nyílászáró 

korszerűsítés, fűtéskorszerűsítés) kapcsolatos munkákat ért. 

2.) RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT a szakember által saját kezűleg aláírt 

nyilatkozat, melyben nyilatkozik, hogy nyertesség esetében a teljesítésben részt vesz. 

 

 

Az egyenes arányosítás módszerével az alábbiak szerint számolja ki a pontszámokat. 

 

        P=A vizsgált/A legjobb * (Pmax-Pmin)  + Pmin. 

 

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 

 

 

A rész-szempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a rész-szempont eljárást megindító 

felhívásban meghatározott súlyszámával, és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek 

http://1.sz/
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összesítésre. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a 

legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz. 

 

 

Amennyiben a szakmai önéletrajzból kétséget kizáróan nem derül ki az értékelés során pontot 

érő információ, úgy ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (9) bekezdés szerinti korlátozással kér 

hiánypótlást.  

Amennyiben ajánlatkérő a Felolvasólapon feltünteti a szakemberek tapasztalatainak 

időtartamát, de ennek igazolásaként az ajánlatában nem nyújtja be a szakemberek azon 

szakmai önéletrajzait, melyben bemutatásra kerül az értékelési részszempont szerint a 

szakemberek releváns szakmai tapasztalatai, ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során nem 

veszi figyelembe a Felolvasólapon feltüntetett, de szakmai önéletrajzzal alá nem támasztott 

emberhónapokat.  

 

 

  



 

8 

 

 

 

2. SEGÉDLET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ 

(NYILATKOZATMINTÁK) 

 

 

I.) 

Az ajánlattételi dokumentáció részeként a következő nyilatkozatminták kerültek csatolásra, 

amelyeket megfelelően kitöltött tartalommal az ajánlat részeként be kell nyújtani. 

1. sz. melléklet – Ajánlat előlap 

2. sz. melléklet – Felolvasólap 

2/A.sz. melléklet – Szakmai ajánlat 

2/B. sz. melléklet – Szakmai önéletrajz 

2/C. sz. melléklet – Rendelkezésre állási nyilatkozat 

3. sz. melléklet – Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alatt nem állásról 

4. sz. melléklet – Nyilatkozat az alvállalkozó(k) kizáró okok hatálya alatt nem állásáról 

5. sz. melléklet – Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeinek elfogadásáról– Eredeti 

példányban csatolandó! 

6. sz. melléklet – Nyilatkozat KKV státuszról 

7. sz. melléklet – Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint 

8. sz. melléklet - Nyilatkozat a cégadatokra vonatkozó változásbejegyzésről 

9. sz. melléklet – Nyilatkozat üzleti titokról 

10. sz. melléklet - Nyilatkozat a felelősségbiztosításról 

11. sz. melléklet – Nyilatkozat építési törmelékről 

12. sz. melléklet – Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlat és a papír alapon 

benyújtott ajánlat egyezőségéről  

13. melléklet – Nyilatkozat hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazásáról 
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II.) 

A Kbt. 66. §-ra figyelemmel az ajánlatkérő meghatározza az ajánlat részeként benyújtandó 

további dokumentumok, igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, amelyek a fentieken túl a 

következők [nyilatkozatminta az alábbiakhoz nem került csatolásra]. 

1. Tartalomjegyzék 

2. Részletes árajánlat (árazott költségvetés) 

3. Cégkivonat, amennyiben az Magyarországon nyilvánosan elérhető adatbázisokról, 

nyilvántartásokból nem érhető el, illetve folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolás, vagy az előbbiek hiányára vonatkozó nemleges 

nyilatkozat 

4. Aláírási címpéldány(ok)  

5. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egymás közötti jogviszonyát tanúsító 

együttműködési megállapodás 

 

 

III.) 

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra benyújtandó dokumentumok: 

- Az ajánlattételi felhívás 
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1. sz. melléklet 

 

Ajánlattevő neve:  ...........................................  

             székhelye:  ..........................................  

 

Ajánlattevő kapcsolattartója
1
 

             neve/beosztása:  .................................  

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

             telefax-száma:  ...................................  

             e-mail címe:  .......................................  

 

 

 

AJÁNLAT 
(ELŐLAP)  

 

A(Z) ____________________________ (AJÁNLATTEVŐ NEVE) AJÁNLATA 

 

 

„Fülöp Község belterületi vízrendezés I. ütem” 

TÁRGYÚ 

 

 

 

NEMZETI ELJÁRÁSREND (KBT. 115. § (1) BEK.) SZERINTI 

KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉVEL 

INDULÓ, TÁRGYALÁS TARTÁSA NÉLKÜLI 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁBAN 
 

………………………, 2018. ……………………….. …… 

 

                                                 
1
 Az ajánlattevő olyan kapcsolattartót és olyan elérhetőségi adatokat, így különösen olyan telefax számot köteles 

megjelölni, amelyen az ajánlattevő kapcsolattartója folyamatosan (akár munkaidőn túl is) elérhető, képes az eljárással 
összefüggő értesítések fogadására azzal, hogy az előbbi követelménynek meg nem felelő elérhetőségi adat hiányából 
fakadó felelősség az ajánlattevőt terheli (ilyen elérhetőség hiányában az ajánlatkérő/ajánlatkérő nevében eljáró szervezet 
az elektronikus és/vagy a postai utat alkalmazza a telefax helyett). 
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2. sz. melléklet 

 

Ajánlattevő neve:  ...........................................  

             székhelye:  ..........................................  

 

FELOLVASÓLAP 

[Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint] 

 

Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai 

 

Tekintettel a Fülöp Község Önkormányzata által indított, „Fülöp Község belterületi 

vízrendezés I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjában foglaltakra, 

összhangban a Kbt. 66. § (5) bekezdésével, az alábbiakban megjelöljük az ajánlattevő(k) 

nevét és címét (székhelyét/lakóhelyét), valamint az alábbi számszerűsíthető értékelési 

szemponto(ka)t. 

 

Ajánlattevő(k) neve
2
:   

Ajánlattevő(k) címe (székhelye/lakóhelye):  

Ajánlattevő e-mail címe
3
   

 

Az értékelési szempont megnevezése Az ajánlatban foglalt nettó érték 

Nettó vállalkozási díj                                                                            _____________,- Ft + ÁFA
4
 

Ajánlatkérő szakmai ajánlat benyújtását kéri: 

A szerződés teljesítésében részt vevő, M1) pont 

szerinti szakember vízgazdálkodási 

létesítmények kivitelezésében szerzett szakmai 

többlettapasztalata (hó) (min. 0 hónap, 

maximum 36 hónap) 

Név:_________________                    

 _________________ hó  

 

 

 

Kelt: 2018. _____________  ___   

  _________________________ 

  cégszerű aláírás 

a kötelezettségvállalásra 

                                                 
2
 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőt meg kell jelölni további táblázatok csatolásával, illetőleg 

megfelelően alkalmazandó a Kbt. 35. § (3) bekezdése is.  
3 Közbeszerzési eljárásban megküldött dokumentumok fogadására alkalmas, hivatalos kommunikációra 
használt címet adjon meg! 
4
 Az ajánlati árat az ajánlathoz csatolandó részletes árajánlat összesítője alapján kell meghatározni. 
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jogosult(ak) részéről 

 

 

 

2/A. sz. melléklet 

 

Ajánlattevő neve:  ...........................................  

             székhelye:  ..........................................  

 

SZAKMAI AJÁNLAT 

 

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

...................................................... (cégnév) 

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) 

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője az alábbi szakmai ajánlattal támasztom alá a 

felolvasólapon szereplő 2. részszempontban megajánlottakat: 

 

 

Követelmény 

 

Szakember neve
5
 

 

Szakmai ajánlat: A szerződés 

teljesítésében részt vevő, M1) pont 

szerinti szakember vízgazdálkodási 

létesítmények kivitelezésében szerzett 

szakmai többlettapasztalata (hó) (min. 

0 hónap, maximum 36 hónap) 

 

 

 

Jelen nyilatkozatot a Fülöp Község Önkormányzata által indított, „Fülöp Község belterületi 

vízrendezés I. ütem” tárgyú nemzeti eljárásrendben lefolytatott közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 

Kelt: 2018. _____________  ___   

  _________________________ 

  cégszerű aláírás 

a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 

  

                                                 
5
 Kizárólag egy szakember nevezhető meg! 
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2/B. sz. melléklet 

Ajánlattevő neve:  ...........................................  

             székhelye:  ..........................................  
 

SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ 

 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ SZAKEMBER  

 

Név:  

Születési idő:  

Végzettsége:  

Kamarai jogosultság 

száma (amennyiben 

releváns) és 

bejegyzés időpontja: 

 

JELENLEGI MUNKAHELYE, MUNKAKÖRE 

Mettől (év, hónap) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése 

  

 

A SZAKEMBER FELOLVASÓLAPON FELTÜNTETETT SZAKMAI TÖBBLET 

TAPASZTALATA 

Szerződés időtartama
 

(-tól, -ig) (év/hónap részletezettséggel) 
Ellátott beosztás, pozíció ismertetése 

  

  

  

  

 

 

Kelt: 2018. _____________  ___   

  _________________________ 

szakember saját kezű aláírása 
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2/C. sz. melléklet 

 

Ajánlattevő neve:  ...........................................  

             székhelye:  ..........................................  

 

NYILATKOZAT A FELELŐS MÚSZAKI SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE 

ÁLLÁSÁRÓL 

 

 

 

 

 

Alulírott ………………………………….. (név, lakcím) a Fülöp Község Önkormányzata 

által indított, „Fülöp Község belterületi vízrendezés I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás 

során a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felelős műszaki szakember az alábbiakban 

nyilatkozom: 

 

A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése során, 

rendelkezésre állok. 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  

………..………………. 

(aláírás) 
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3. sz. melléklet 

Ajánlattevő neve:  ...........................................  

             székhelye:  ..........................................  

 

 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSRÓL 

[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint] 

 

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

...................................................... (cégnév) 

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) 

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) 

bekezdése szerinti nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel kijelentem, hogy a(z) 

 

............................................................................ (cégnév)  

........................................................ (cím) vonatkozásában 

 

a Kbt. 62. § (1) bekezdésében g)-k), m) és q) pontjában foglalt feltételek nem állnak fenn, 

miszerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő aki: 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján 

jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési 

Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított 

időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 

vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében 

jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három 

évig; vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 

kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a 

Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata 

esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek 

mondta ki; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 

megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 

nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 

nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § 

(5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban 

együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 

alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az 

ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis 

nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett 

egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, 

illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; 
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j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 

befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 

kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, 

vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, 

és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás 

lezárulásától számított három évig; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési 

és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 

megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 

országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 

van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés 

terén, 

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 

3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes 

megnevezni, vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 

résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás 

előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő 

kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; 

 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 

eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 

Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata 

esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította. 

 

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

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 17. § (1) bekezdése, illetőleg a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) 

alpontjában foglaltak szerint nyilatkozom a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 

tekintetében, hogy: 

 nem értelmezhető, mert nem minősülök társaságnak 

 

VAGY 

 

 olyan társaságnak minősülünk, melynek 

 

o a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a-b) vagy d) alpontjai 

szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye a 

következő: 

név:…………………………  állandó lakhely:……………………………. 
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o társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a-b) vagy d) alpontjai 

szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik 

 

o társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a-b) vagy d) alpontjai 

szerint definiált tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.
6
 

 

 

 

 

Kelt: 2018. _____________  ___  

 

 

  _________________________ 

  cégszerű aláírás 

a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 

                                                 
6 Felhívjuk a figyelmet, amennyiben e bekezdés szerint nyilatkozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpont tekintetében a kizáró okok hatálya alatt áll! 
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4. sz. melléklet 

Ajánlattevő neve:  ...........................................  

             székhelye:  ..........................................  

 

 

NYILATKOZAT  

AZ ALVÁLLALKOZÓ(K) KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSÁRÓL 

[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint] 

 

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

(cégnév) ................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) 

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 67. § (4) bekezdésben 

foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel nyilatkozom, hogy a(z) 

 

............................................................................ (cégnév)  

................................................................................. (cím)  

a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítése során nem vesz 

igénybe olyan alvállalkozót, amely(ek) az alábbi kizáró okok hatálya alá tartozik: 

 

a Kbt. 62. § (1) bekezdésében g)-k), m) és q) pontjában foglalt feltételek nem állnak fenn, 

miszerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő aki: 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján 

jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési 

Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított 

időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 

vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében 

jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három 

évig; vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 

kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a 

Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata 

esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek 

mondta ki; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 

megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 

nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 

nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § 

(5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban 

együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 

alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az 

ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 
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ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis 

nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett 

egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, 

illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 

befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 

kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, 

vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, 

és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás 

lezárulásától számított három évig; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési 

és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 

megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 

országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 

van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés 

terén, 

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 

3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes 

megnevezni, vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 

résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás 

előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő 

kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 

eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 

Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata 

esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította. 

 

 

Kelt: 2018. _____________  ___   

 

  _________________________ 

  cégszerű aláírás 

a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
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5. sz. melléklet 

 

 

Ajánlattevő neve:  ...........................................  

             székhelye:  ..........................................  

 

 

NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS FELTÉTELEINEK 

ELFOGADÁSÁRÓL
7
  

[a Kbt. 66. § (2) bekezdésére figyelemmel] 

 

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

(cégnév) ................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) 

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 66. § (2) bekezdésben és az 66. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi 

kötelezettségnek eleget téve ezennel kifejezetten nyilatkozom, hogy a Fülöp Község 

Önkormányzata által indított, „Fülöp Község belterületi vízrendezés I. ütem” tárgyú 

ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint az ajánlatkérőnek 

feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük és azokat 

kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk, a szerződést az ajánlatunkban foglalt 

ellenszolgáltatásért megkötjük és teljesítjük. 

 
 

Kelt: 2018. _____________  ___  

 

 

  _________________________ 

  cégszerű aláírás 

a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 

 

  

                                                 
7
 Eredeti példányt szükséges benyújtani! 
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6. sz. melléklet 

 

Ajánlattevő neve:  ...........................................  

             székhelye:  ..........................................  

 

 

NYILATKOZAT KKV STÁTUSZRÓL 

[a Kbt. 66. § (4) bekezdésére figyelemmel] 

 

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

...................................................... (cégnév) 

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) 

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 66. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve 

ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt társaság a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerint
8
[jelölje meg 

a megfelelő választ!] 

  nem minősül kis- és középvállalkozásnak,  

  mikrovállalkozásnak minősül,  

  kisvállalkozásnak minősül,  

  középvállalkozásnak minősül.  

 

Jelen nyilatkozatot a Fülöp Község Önkormányzata által indított, „Fülöp Község belterületi 

vízrendezés I. ütem” tárgyú nemzeti eljárásrendben lefolytatott közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 

Kelt: 2018. _____________  ___  

 

 

  _________________________ 

  cégszerű aláírás 

a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 

                                                 
8 Lásd a törvény 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak 
megfelelő forintösszeg. 

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

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

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - 
tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen eléri, vagy meghaladja a 25%-ot. 
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők állnak a 
vállalkozással a 4. § (2) bekezdése szerinti kapcsolatban 

(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem 
rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.) 

További részletekről lásd a törvény rendelkezéseit! 

 



 

22 

 

7. sz. melléklet 

 

Ajánlattevő neve:  ...........................................  

székhelye:  .......................................................  

 

 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A) és B) PONTJÁRÓL 

 

 

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

(cégnév) ................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) 

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője ezennel kifejezetten nyilatkozom:  

 

a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni.
* 

 

 

vagy 

 

b) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésére kívánunk alvállalkozót igénybe venni:
 ** 

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

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

 

b1)  az ajánlat benyújtásakor még nem kívánunk megnevezni alvállalkozót, a 

Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének 

időpontjában kívánjuk megnevezi* 

vagy 

 

b2.) az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax), 

valamint a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt 

alvállalkozók közreműködnek:* * 

 

 

Az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozó megnevezése:  
 

Székhelye:  

Adószáma:  

Telefonszáma:  

Faxszáma:  

A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 

amelynek teljesítésében a megjelölt 

alvállalkozó közreműködik: 
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Jelen nyilatkozatot a Fülöp Község Önkormányzata által indított, „Fülöp Község belterületi 

vízrendezés I. ütem” tárgyú nemzeti eljárásrendben lefolytatott közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 

Kelt: 2018. _____________  ___  

 

 

  _________________________ 

  cégszerű aláírás 

a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
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8. sz. melléklet 

 

 

Ajánlattevő neve:  ...........................................  

             székhelye:  ..........................................  

 

 

NYILATKOZAT A CÉGADATOKRA VONATKOZÓ VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL 

 

 

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

(cégnév) ................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) 

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője ezennel kifejezetten nyilatkozom: 

 

a. hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés nincs 

folyamatban.* 

VAGY 

b. hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van 

folyamatban.* 
 

Jelen nyilatkozatot a Fülöp Község Önkormányzata által indított, „Fülöp Község belterületi 

vízrendezés I. ütem” tárgyú nemzeti eljárásrendben lefolytatott közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 

 

Kelt: 2017. _____________  ___  

 

 

  _________________________ 

  cégszerű aláírás 

a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* 
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.  

FONTOS MEGJEGYZÉS! 

Amennyiben a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van 

folyamatban, ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) a 

folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az ajánlatban a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolást (321/2015. (X.30.) korm. rendelet 13. §). 
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9. sz. melléklet 

 

 

Ajánlattevő neve:  ...........................................  

             székhelye:  ..........................................  

 

 

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL 

 

 

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

(cégnév) ................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) 

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője nyilatkozom,  

 

- az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek 

nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését. * 

 

 Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… 

oldalig 

 

 

 

- az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz. * 

 

A fentiekben rögzített üzleti titkot tartalmazó dokumentumok üzleti titokká minősítésének 

indokai az alábbiak  : 

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

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

………………………………………………………………………….. 

Jelen nyilatkozatot a Fülöp Község Önkormányzata által indított, „Fülöp Község belterületi 

vízrendezés I. ütem” tárgyú nemzeti eljárásrendben lefolytatott közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 

 

Kelt: 2017. _____________  ___  

 

 

  _________________________ 

  cégszerű aláírás 

a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 

 

 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 
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10. sz. melléklet 

 

 

Ajánlattevő neve:  ...........................................  

             székhelye:  ..........................................  

 

 

NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

 

 

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

(cégnév) ................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) 

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 66. § (2) bekezdésben és az 66. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi 

kötelezettségnek eleget téve ezennel kifejezetten nyilatkozom, hogy a Fülöp Község 

Önkormányzata által indított, „Fülöp Község belterületi vízrendezés I. ütem” tárgyú eljárás 

keretében nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt a szolgáltatás teljes nettó értékére vonatkozóan érvényes, az eljárást megindító 

felhívásban megkövetelt felelősségbiztosítással rendelkezni fogunk a szerződéskötés 

időpontjára. 

 

 

 

 

Kelt: 2018. _____________  ___  

 

 

  _________________________ 

  cégszerű aláírás 

a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
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11. sz. melléklet 

 

 

Ajánlattevő neve:  ...........................................  

             székhelye:  ..........................................  

 

 

NYILATKOZAT ÉPÍTÉSI TÖRMELÉKRŐL 

 

 

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

(cégnév) ................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) 

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 66. § (2) bekezdésben és az 66. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi 

kötelezettségnek eleget téve ezennel kifejezetten nyilatkozom, a Fülöp Község 

Önkormányzata által indított, „Fülöp Község belterületi vízrendezés I. ütem” tárgyú eljárás 

keretében nyilatkozom, hogy az építési – bontási tevékenység során keletkező hulladékok 

kezelése tekintetében a 45/2004. (VII.26.) BM–KvVM rendelet előírásai szerint járunk el, 

ezen felül a környezetre veszélyes építési törmelék, építési hulladék, környezetre veszélyes 

építő anyagok deponálása, szállítása, kezelése alkalmával betartjuk a 225/2015. (VIII.7.) 

Korm. rendeletben foglaltakat, és nyertességünk esetén ilyen irányú tevékenységünket a 

jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően igazoljuk. 

 

 

 

Kelt: 2018. _____________  ___  

 

 

  _________________________ 

  cégszerű aláírás 

a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
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12. sz. melléklet 

 

 

Ajánlattevő neve:  ...........................................  

             székhelye:  ..........................................  

 

 

NYILATKOZAT AZ ELEKTRONIKUS FORMÁBAN BENYÚJTOTT AJÁNLAT ÉS A 

PAPÍR ALAPON BENYÚJTOTT PÉLDÁNY EGYEZŐSÉGÉRŐL 

 

 

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

(cégnév) ................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) 

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője nyilatkozom, a Fülöp Község Önkormányzata 

által indított, „Fülöp Község belterületi vízrendezés I. ütem” tárgyú eljárás keretében  

 

NYILATKOZOM, hogy  

 

Az elektronikus formában benyújtott ajánlat és a papír alapon benyújtott ajánlattal teljes 

mértékben megegyezik. 

 

 

 

 

 

Kelt: 2018. _____________  ___  

 

 

  _________________________ 

  cégszerű aláírás 

a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
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13. sz. melléklet 

Ajánlattevő neve:  ...........................................  

             székhelye:  ..........................................  

 

NYILATKOZAT  

hátrányos helyzetű munkavállalók bevonásáról 

 

 
 

Alulírott…………………………...………………………………………………...…..(név), 

mint a(z).…....………….....................……………………………………… (cégnév, 

székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy  

 

- nyertesség esetén az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban előírt 3 fő 

helyi, hátrányos helyzetű munkavállalót a kivitelezési munkák időtartamán belül 

legalább 1 hónap időtartamban alkalmazni fogom, 

 

valamint tudomásul veszem, hogy: 

 

- ezen szerződéses kötelezettség megszegése esetén Ajánlatkérő nem tud elszámolni a 

támogatás keretében a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges és elnyert 

támogatási összeggel a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési 

Operatív Programok Irányító Hatóság, mint Támogató képviseletében eljáró Magyar 

Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet felé, 

ezért a kötelezettség megszegésével okozott, és ebből eredő valamennyi kárt nyertes 

Ajánlattevőre áthárítja! 

 

Kelt: 2018. _____________  ___  

 

 

  _________________________ 
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  cégszerű aláírás 

a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 

 

 

 

 

 

 

 

3. SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

Vállalkozási szerződés TERVEZET 

 

Mely létrejött  

egyrészről: 

Név:  

Székhely: 

Képviselője: 

Számlaszáma: 

Adószáma: 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

Név: 

Székhely: 

Képviseli: 

Számlaszáma: 

Adószáma: 

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), együttes említésük esetén Felek között az alábbi 

helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

Előzmények: 

Megrendelő „Fülöp Község belterületi vízrendezés I. ütem” tárgyban a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti közbeszerzési eljárást 

folytatott le az eljárást megindító felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban 

foglaltak szerint, melynek során a  

 .............................  ( ...........................................................) mint a legjobb ár-érték arányt 

benyújtó Vállalkozó került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, és ennek eredményeképpen 

létrejött az alábbi vállalkozási szerződés. 
A hivatkozott közbeszerzési eljárás megindításának időpontja:  ...............................  

1) A szerződés tárgya: 
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Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a  elvégzését az eljárást megindító felhívás 

(továbbiakban Felhívás), valamint a további közbeszerzési dokumentumokban (a 

továbbiakban: Dokumentáció), illetve a Vállalkozó ajánlata (továbbiakban: Ajánlat) 

szerint. 

A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben - amennyiben azokra vonatkozóan a 

felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket - a felsorolt dokumentumokban 

foglaltak érvényesülnek. 

 
2) A vállalkozási díj összege: 

Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjra 

jogosult: nettó …………………………….. Ft. 

A jelen szerződés szerinti munkavégzés a fordított adózás hatálya alá tartozik, ezért 

az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján az 

ÁFÁ-t a megrendelő fizeti meg. 

 

3) Fizetési feltételek: 

Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést 

igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. 

A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó. 

Fizetési ütemezés:   

Előlegszámla: Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (8) bekezdése alapján a szerződésben 

foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes 

ellenszolgáltatás maximum 30 % -nak megfelelő mértékű előleget biztosít a 

nyertes Ajánlattevő részére, figyelembe véve a  Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdésben 

foglaltakat. 

Az előlegszámla benyújtására (amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt) a 

szerződéskötést követően, kifizetésére az építési munkaterület átadását követő 15 

napon belül kerülhet sor. 

 

Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és 

tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 

Megrendelő az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – 

ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az 

előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon 

történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére. 

 

Részszámla:  

A teljesítés során összesen 3 db számla (1 darab előleg számla, 1 darab részszámla 

és 1 végszámla) nyújtható be: 

- az 1. részszámla minimum 50 %-os teljesítésre, melyet 2018.07.01-ig be kell 

nyújtani. 
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-a végszámla minimum 100%-os teljesítésre(azaz további 50 % teljesítésre) kell, 

hogy vonatkozzon. 

A rész- és végszámla Ajánlatkérő műszaki ellenőre által igazolt tényleges 

előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos 

arányával egyező összegről, Ajánlatkérő műszaki ellenőre által kiállított 

teljesítésigazolás alapján nyújtható be.  

 

Végszámla: A teljesítés során nyertes ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás 

sikeres lezárásakor Ajánlatkérő műszaki ellenőrének teljesítés-igazolását 

követően  végszámlát jogosult benyújtani. A végszámla tekintetében előteljesítés 

lehetséges.  

 

Az előleg számla a végszámlából kerül levonásra. 

Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése 

szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. 

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

bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése 
során. 

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). 

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 
 

o Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény; 
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet 

o a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

o Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 

322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet; 

o  

A Vállalkozó az általa kiállított számlát a Megrendelő képviselőjének küldi meg (adja 

át). A Vállalkozó által kiállított számlát a Megrendelő ezzel felhatalmazott képviselője - a 

Vállalkozó teljesítésének jelen szerződésnek megfelelő műszaki tartalom és a vonatkozó 

jogszabályi-hatósági előírásoknak való megfelelése esetén - leigazolja. 

Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az építési beruházások, 

valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/B. 
§-a irányadó.  

Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus hatálya alá tartozó 

kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete, egy 30 napnál nem 

régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a Vállalkozó igazolja, 

hogy a nemzeti adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a 

Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a NAV honlapján megtekinthető a 
„Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában" . 
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 A projekt a TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00075 azonosító számon regisztrált projektből 
kerül megvalósításra, ami 100%-ban finanszírozott. 

4) Vállalt teljesítési határidők: 

Az Építési munkaterület címe, helyrajzi száma: ………………… 

Az Építési munkaterület átadásának időpontja: A szerződéskötés napját követő 3. 

munkanapig. Az Építési napló megnyitása a munkaterület átadásakor történik. 

A szerződés időtartama:2018. szeptember 01. 

Előzetes értesítés mellett előteljesítés lehetséges. 

 

Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 1 nappal 

előbb köteles közölni a Megrendelővel. Az átadás- átvételi eljárás időpontjáról 

Vállalkozó legalább 3 munkanappal a kitűzött határidő előtt köteles Megrendelőt 

értesíteni készre jelentés formájában, Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a 

jogszabályokban megjelölt szerveket. A munka vállalt teljesítési határidejéig felek 

kötelesek megkezdeni az átadás-átvételi eljárást jelen szerződés szerint. A Vállalkozó az 

elvégzett munkát az e pontban megjelölt teljesítési időben átadás- átvételi eljárás 

keretében adja át a Megrendelőnek. 

5) Szerződéses biztosítékok: 

A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, 

alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az építtetőnek, más 

alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott 

károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni, minden kárigény 

követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A 

Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági 

díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve 

alvállalkozójának, szub-alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy 

mulasztása miatt szabtak ki. 
 

Késedelem esetére kikötött kötbér: A kötbérterhes teljesítési rész – és véghatáridő 

Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból történő késedelmes teljesítése esetén 

Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem 

minden naptári napjára a szerződés szerinti részteljesítés - áfa nélkül számított – 

ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,5 %. Amennyiben a nyertes Vállalkozó késedelme 

meghaladja a 30 naptári napot, úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását 

bizonyítania kellene – a szerződést a nyertes Vállalkozóhoz intézett egyoldalú 

nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a nyertes Vállalkozóval szembeni kártérítési 

kötelezettség nélkül. A nyertes Vállalkozót a késedelem esetére kikötött kötbér 

megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. 

 

A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Megrendelő jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes 

Vállalkozó felelősségi körébe eső okból meghiúsul. Ebben az esetben Megrendelő a 

szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %-ának 

megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet. 
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Nyertes Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti az Megrendelő kötbéren felüli 

kárának megtérítési kötelezettségét.  

 
6) Jótállás: 

A jótállási kötelezettség időtartama: 60 hónap 

A jótállási időszak kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kell 

számítani. 

Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt a jótállási kötelezettségeit nem, nem 

megfelelően vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más 

vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni. 

A jótállási időszak vége előtt felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat 
jegyzőkönyvben rögzítik. 

7) A szerződő felek helyszíni képviselői: 

Megrendelő képviselője: 

Név: 

Mobil: 

E-mail: 

A megrendelő műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítés igazolója: 

Név: 

Cím: 
Tel: 
Névjegyzéki nyilvántartási száma: 

Vállalkozó helyszíni képviselője: 

Neve: 

Telefon száma: 

Az ajánlatban bemutatott műszaki 

szakember neve és értékelésre 

kerülő szakmai 

többlettapasztalata: 

címe:  

Telefon száma: 

 

8) Teljesítés 

A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót vezetni, az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint, 

amennyiben azt a rendelet előírja. 

A jelen szerződésből eredő teljesítési kötelezettséget köteles teljesíteni a Vállalkozó vagy 

a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági 

társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 
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A teljesítés akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt feladat elvégzését a 

Vállalkozó határidőre elvégezte, a Megrendelő képviselője a feladat elvégzését 

leigazolta. Vállalkozó a szerződéses feladat teljesítésével kapcsolatos valamennyi 

észrevételét közvetlenül a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrnek jelenti; 

kivételt képez az olyan eseményről vagy cselekményről való jelentéstétel, amelynél 

halaszthatatlan intézkedés szükséges. 

A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges 
szakfelügyeletet és szakmai irányítást, a felelős műszaki vezetést. 

 
9) Műszaki átadás-átvétel 

Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja (határideje), a 4. pont 

szerinti teljesítési határidő utolsó napja. 

Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a 

szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 

három napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a 

szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben 

nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. A készrejelentés 

időpontjáról Vállalkozó legalább 3nappal előbb köteles Megrendelőt értesíteni, a 

Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a kivitelezés során esetlegesen 

okozott károk helyreállítása. 

Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során 

megvizsgálja az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet és a szerződésben foglaltak 

teljesülését. 

Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az átadás-átvételi 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét és a kijavításért és az átvételért 

felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék is készül, 

akkor azt a Vállalkozó kivitelezőnek alá kell írnia. 

A Vállalkozó az elkészült létesítményt a műszaki átadás- átvételi eljárás keretében adja át 
a Megrendelőnek. 

10) A szerződés megszűntetése 

A jelen szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy a teljesítés 

megkezdéséig felbontható. 

A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén - amennyiben szerződő 

felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében tárgyalásos úton nem tudnak 

megegyezni, a sérelmet szenvedő fél jogosult - kártérítési igényének fenntartása mellett - a 

szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani. 

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.- 

ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
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- a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem 

felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy 

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 

állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

A szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 138.§-a vonatkozik. A 

Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 

haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. 

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden 

- az ajánlatban vagy a szerződéskötés időpontjáig meg nem nevezett - a teljesítésbe 

bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni 

arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

11) A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel 

tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan 

keletkeztek. Az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll jogviszonyban és 

tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. A Vállalkozó a jogosan igénybe 

vett alvállalkozó(i)ért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el, jogosulatlan 

igénybevétel esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett 

volna be. 

12) Vállalkozó személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében előírt esetekben változhat 

meg. 

 

13)  Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 

kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni 

a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható 

időtartamát. Abban az esetben, ha mindkét fél által elismerten vis maior következett be, 

Felek jelen szerződést közös megegyezéssel módosíthatják. 
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14) A Vállalkozó az építési munkákat saját felelősségére és veszélyére végzi. Ennek során 

köteles betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozás egészségügyi, tűzrendészeti, 

katasztrófavédelmi előírásokat, munkajogi szabályokat.  

 

15) A Vállalkozó indokolt esetben jogosult erre a célra más szervezetet igénybe venni, ezt 

köteles az indok megjelölésével előzetesen írásban bejelentenie a Megrendelőnek. 

 

16) A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján 

írásban lehet módosítani. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben 

nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, 

bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során 

eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett 

változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy 

előzetesen írásban 3 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) 

követő 3 napon belül köteles értesíteni. 

17) Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében, vagy részben 

érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, 

ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg. 

18) Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy: 

-nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

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

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

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. 

 

19) A Felek ezen okirat aláírásával egybehangzóan kijelentik azt, hogy a jelen szerződésből 

eredő szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezésére nem vesznek igénybe 

mediátori közreműködést. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét 

munkával és a munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás 

kérdéseiket Felek megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek 

eredménytelensége esetén felmerülő műszaki ár- és egyéb vita tekintetében szerződő 

felek alávetik magukat a …………. Járásbíróság, vagy a jogszabályban meghatározott 

értékű ügyekben a ………… Törvényszék illetékességének. 

20) Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint illetékes 

ellenőrző szervezetek feladat-és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat 

és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy 

részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem 

tagadható meg. 
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21) A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a 2013. 

évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, továbbá a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. tv. és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

 

22) A jelen szerződés alapját képezik az alábbiakban nevesített, közbeszerzési eljárás során 

keletkezett dokumentumok, azok fizikai csatolása nélkül is, így különösen: 

- az ajánlattételi felhívás 

- további közbeszerzési dokumentumok 

- a kiegészítő tájékoztatás (adott esetben) 

- a Vállalkozó ajánlata 

23) Jelen szerződés 4 (négy) db egymással szó szerint megegyező példányban készült, 

melyet a Felek - ideértve a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is - 

elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

írták alá. A szerződés 3 (három) db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 (egy) db 

eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg. 

24) Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés -  tekintettel arra, hogy 

a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési 

eljárás, mivel Megrendelő a projekt határidejének vonatkozásában módosítási kérelmet 

nyújtott be - akkor lép hatályba, ha a módosításra irányuló kérelmet a Támogató 

Hatóság jóváhagyta és ennek kézhezvételéről Megrendelő haladéktalanul értesítette (3 

munkanapon belül, írásban) Vállalkozót. 

 

 

Kelt:, 2018. ………………………………. 

 

 

 

…………………………………. ………………...…………… 

Megrendelő  Vállalkozó 

 
 
Melléklet: átláthatósági nyilatkozat 
 
 
 
Pénzügyileg ellenjegyezte: 
 
 
 
 
Ellenjegyezte: 
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

 

I. A 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerinti átlátható szervezetek: 

Alulírott …. (név), mint a ….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az 

általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 

1. a) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint (aláhúzandó): 

 állam,  

 költségvetési szerv,  

 köztestület,  

 helyi önkormányzat,  

 nemzetiségi önkormányzat,  

 társulás,  

 egyházi jogi személy,  

 

 olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a ….(önkormányzat 

megnevezése) helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel 

rendelkezik,  

 nemzetközi szervezet,  

 külföldi állam,  

 külföldi helyhatóság,  

 külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes állam …. (az állam megnevezése) szabályozott piacára 

bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 

Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 

 

 

…………………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezetek: 

Alulírott …. (név), mint a ….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az 

általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 

1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó) 

 belföldi jogi személy,  

 külföldi jogi személy 

                                                 

 A szervezeti formának megfelelően kell kitölteni a I-III. pontok közül a vonatkozó részt, és a kitöltött résznél 

kell keltezni és aláírni. 
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 belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

 külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,  

amely megfelel a következő feltételeknek: 

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 

olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van, 

3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, 

4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak. 

 

Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 

 

 

 

…………………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

III. Civil szervezetek, vízitársulatok: 

 

Alulírott …. (név), mint a ….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az 

általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 

1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó)  

 civil szervezet 

 vízitársulat, 

amely megfelel a következő feltételeknek: 

1.  vezető tisztségviselői megismerhetők, 

2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

3. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van. 

 

Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 

 

 

 

…………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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